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«Συνεπληρώθη δεκαετία άπό της συντριβής, ύπό των Ελληνικών "Οπλων, τής ξενοδούλου 
καί επαράτου κομμουνιστικής έπιδρομής κατά τής Ελλάδος.

"Ινα κατανοηθή τό μέγεθος των θυσιών τοϋ 'Ελληνικού Λαοϋ είς τούς άγώνας του κατά τοϋ 
κομμουνισμού είναι άνάγκη νά άναδράμωμεν διά βραχέων είς τήν άπύ τής κατοχής τής Χώρας 
μέχρι καί τοϋ Αύγουστου 1949 δράσιν τών σλαυοφρόνων Ελλήνων.

Είναι είς πάντας γνωστόν ότι εύθύς άπό τής κατοχής τής Χώρας ό κομμουνισμός άπέρριψε 
«τό σφυρί καί τό δρεπάνι» καί ύψωσε πανούργως ώς σύμβολον τοϋ ύπούλου άγώνος του, τήν ση
μαίαν τής έλευθερίας τής κατεχομένης πατρίδος μας. 'Υπό τήν εϋσκιον ταύτην σημαίαν παρέσυρε 
καί συνεκέντρωσε μέγα πλήθος τοϋ Ελληνικού Λαοϋ.

Οί κομμουνισταί όμως δέν είχον ώς σκοπόν νά άγωνισθοΰν διά τήν ελευθερίαν τής πατρίδος 
μας. Τό πρόγραμμά των ήτο νά εξυπηρετήσουν καί μόνον τά καταχθόνια σχέδια τής έπικρατή- 
σεως τής στυγνής Έρυθρας Δικτατορίας.

Συνεπείς προς τάς έντολάς τοϋ Διεθνούς Κομμουνισμού μετήλθον παν μέσον, ί'να έπιφέρωσι 
πλήρη άπαθλίωσιν τού Ελληνικού Λαού.

Διαρκούσης τής κατοχής προσεπάθησαν νά εξαρθρώσουν καί εξουδετερώσουν παν ίχνος 
Κρατικής Υπηρεσίας, όπερ ήνέχθη ό κατακτητής.

Έστράφησαν κατά τών άνδρών τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, τών ’Εφεδρικών ’Ενόπλων Δυ
νάμεων καί τών λοιπών λειτουργουσών Κρατικών 'Υπηρεσιών. Δολοφονίαι, άπαγωγαί, κτηνώδεις 
εκτελέσεις, έκβιασμοί καθημερινώς συνεπλήρωναν τάς διώξεις καί λεηλασίας τών κατακτητών.

’Αλλά καί μετά τό πέρας τής κατοχής, μόλις άπεχώρησε τό μίασμα τού κατακτητοΰ άπό 
τήν Ίεράν Γήν τής Πατρίδος μας, οί κομμουνισταί, οί αιώνιοι συνωμόται τής ’Ελευθερίας τού 'Ελ
ληνικού "Εθνους, διαβλέποντες οτι ό 'Ελληνικός Λαός ήρπαζε είς χεϊρας του καί ανύψωνε τήν ’Ιδέαν 
τής ’Ελευθερίας τής 'Ελληνικής Πατρίδος, έξόρμησαν έφιαλτικώς τήν 4ην Δεκεμβρίου 1944 καί 
έπεδόθησαν είς παντός είδους δηώσεις, σφαγάς, άτιμώσεις, ληστείας καί ανατινάξεις άκινήτων.

Α'ι ύλικαί καταστροφαί καί αί άπώλειαι 'Ελλήνων πολιτών άπ’ άκρου είς άκρον τής Ελλά
δος ύπερέβησαν κατά πολύ τάς τοιαύτας τού δευτέρου παγκοσμίου πολέμου.

Τό ’Αστυνομικόν Σώμα έπλήρωσε βαρύτατον φόρον είς αίμα, καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής 
κομμουνιστικής έπιβουλής. Είς έκατοντάδας άριθμοΰνται τά θύματά του είς άξιωματικούς καί 
όπλίτας.

Ή  Δεκεμβριανή άνταρσία, χάρις είς τήν πίστιν καί τήν αποφασιστικότητα τού έθνικόφρονος 
'Ελληνικού Λαοϋ καί τήν άρωγήν τών Συμμάχων μας, κατεπνίγη εντός μηνός καί οΰτω ή Ελλη
νική ΙΙατρίς έλυτρώθη άπό τής έρυθρας έπιβουλής.

"Ομως καί μετά τήν κατάπνιξιν τής Δεκεμβριανής άνταρσίας δέν έπέπρωτο νά είρηνεύση 
ή 'Ελλάς. Ό  Διεθνής Κομμουνισμός έπεδίωξε νά μάς άπωθήση καί νά μάς άπορρίψη ώς ναυάγια 
τής 'Ιστορίας πρός τά κύματα τής Μεσογείου.

'Οπλίζει καί πάλιν τούς παράφρονας "Ελληνας προδότας καί οΰτω είς τήν Γήν τής Ελλάδος 
έπέδραμον άνθρώπιναι μάζαι κτηνώδους βίας. Αίμάσσει ή 'Ελλάς έκ τής εσωτερικής άναταραχής. 
"Ομως οί "Ελληνες δέν κάμπτονται καί δέν λιποψυχούν.

Δέν κάμπτεται είς Λαός, ό όποιος έδίδαξε τήν άνθρωπότητα τ ί σημαίνει ’Ελευθερία. Τί ση
μαίνει ΙΙατρίς ! Δέν εκλείπει ό θεματοφύλαξ τών προγονικών προσταγμάτων τής παγκοσμίου έλευ
θερίας.

Ή  'Ελλάς πού έγέννησε τούς ήρωας τού Τρωικού καί Μηδικών Πολέμων, τόν ’Αλέξανδρον, 
τούς Παλαιολόγους, τούς μεγαλωνύμους αρχιτέκτονας τής Έλευθερίας τού 1921, ή Ελλάς τού ΟΧΙ 
τής άφθίτου δόξης τού 1940, όρθούται καί πάλιν, ώς γίγας, είς τήν έπιδρομήν τών Ελληνοφώνων 
συμμοριτών. Καί νικά καί συντρίβει τόν βάρβαρον συμμοριτισμόν είς τάς πόλεις καί τά χωρία, είς 
τάς πεδιάδας καί τά όρη.

Καί μέ λάμψεις άποθεώσεως τού Ελληνικού μεγαλείου έγείρει ούρανομήκη τρόπαια καί άει- 
λαμπεϊς βωμούς τής 'Ελληνικής άνδρείας.

Έορτάζοντες σήμερον τήν συμπλήρωσιν ΙΟετίας άπό τής συντριβής τοϋ κομμουνισμού, ας 
στρέψωμεν, μετ’ εύγνωμοσύνης τόν νουν μας πρός τούς άθανάτους ήρωας, οϊτινες έπεσαν είς τόν 
άδυσώπητον καί άγριον πόλεμον κατά τού φρενοπλήκτου κομμουνισμού καί πρός όλα τά θύματα 
τών προδοτών Ελλήνων, άτινα, πίπτοντα ύπό τά φονικά των όρνανα άνεφώνουν «ΖΗΤΩ Η 
ΕΛΛΑΣ».

Τό ’Αστυνομικόν Σώμα, ύπερήφανον διά τήν συμμετοχήν του είς τόν τετιμημένον καί ένδοξον 
αγώνα ύπέρ τής Έλευθερίας τής Πατρίδος μας, άς στρέψη σήμερον μέ εύλάβειαν τήν μνήμην του 
πρός τούς άθανάτους νεκρούς μας».

Ό  'Αρχηγός 
ΝΙΚ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ
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"Ύπά Άστυν. Δ/ντοϋ Α x. Ν. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

Κανένα άλλο ’Έθνος και κανείς άλλος Λαός οπουδήποτε 
τής γήινης σφαίρας κι’ άν βρίσκεται, συνύφανε τόσο πολύ τις 
τύχες του με τήν ιδέα τής ’Ελευθερίας, δσο τό Ελληνικόν 
Έθνος—ό Ελληνικός Λαός—.Τούτο αποτελεί γενική καί αδιά
ψευστη διαπίστωση πού ανάγεται στην Ελληνική ψυχή καί 
στήν Ελληνική καρδιά.

'0  Λαός λοιπόν πού προχωρεί προς τό θάνατο τραγουδών
τας , προχωρεί καί προς τή ζωή, τήν τιμή καί τή δόξα. Αύτό 
είναι τό γνώρισμα τής Ελληνικής Φυλής, τής οποίας ή ζωή 
ολόκληρος δεν υπήρξε παρά ένας άγώνας για τον πολιτισμό, 
για τά πανανθρώπινα ιδανικά καί για τήν ’Ελευθερία, τή δική 
της καί ολόκληρου τού κόσμου.

Με τό ιδεώδες αύτό τής ’Ελευθερίας γεννήθηκαν, άνετρά- 
φησαν καί άνδρώθηκαν οί Έλληνες, χωρίς νά διστάζουν ποτέ 
σέ θυσίες καί όλοκαυτώματα, μέ πρωτοπόρους εκείνους πού 
έχουν τεθή άπό τό Νόμο για τήν άσφάλεια της.



7320 Ιστορικά της ’Αστυνομίας Πόλεων

Δέν υπήρξαν συμπτωματικοί οί ηρωισμοί, οί κατακρεουρ
γήσεις, τά μαρτύρια και οί σφαγές των αστυνομικών μας. 
'Υπήρξε τό λαμπρό χαρακτηριστικό τής Φυλής μας, τό όποιο 
ή γενεά μας εύτύχησε νά χαρή, ή α π έ ρ α ν τ ο ς  δ η λ α δ ή  
λ α τ ρ ε ί α  π ρ ο ς  τ ή ν  Ε λ ε υ θ ε ρ ί α .

’Έτσι κατά τή σύγκρουση μεταξύ των Εθνικών και ανθρω
πίνων ιδανικών προς τήν υλική βία, διακόσιοι τεσσαράκοντα 
έπτά αστυνομικοί προμαχοΰντες, έπεσαν, έθυσιάσθησαν καί 
έμαρτύρησαν, πιστεύοντας δτι, έφ ’ όσον υπάρχουν επί τής 
γής έθνη πού ένθουσιάζονται για τήν Ελευθερία, τήν άλή- 
θεια, τή δικαιοσύνη καί τήν τιμή, ή Ελλάς θά πρέπει νά είναι 
πρωτοπόρος.

Γι’ αύτό οί ήρωες καί μάρτυρες αύτοί διέσχισαν ύπερήφανοι 
τόν ανθρώπινο στίβο τής άπέραντης παλαίστρας τής τιμής καί 
τής δόξης καί παλεύοντας προς τό έγκλημα, τή βία καί τήν τυραν
νία , έπεσαν ήρωϊκά ή έμαρτύρησαν γιά τήν άνεξαρτησία τής 
Ελλάδος καί τού κόσμου ολοκλήρου καί γιά τά φυσικά δικαιώ
ματα τής ζωής, τής αλήθειας καί τής Ελευθερίας τού άνθρώ- 
που.

Γι’ αύτούς σήμερα, έπέτειον τής νίκης τών έθνικών δυ
νάμεων κατά του κομμουνισμού, έπιτελοΰμεν μνημόσυνον, 
ένώ ή Ε λλάς άποτίει φόρον τιμής στούς νεκρούς καί ζών- 
τας έθνικούς ήρωας.

Ν . Α .



Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ . ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

ΕΠΙ ΤΗ ΙΟγ] ΕΠΕΤΕΙΩ ΑΠΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟ-
ΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΥ

«' Υπήρξεν απαράμιλλος νίκη τον 'Ελ
ληνικού 'Έθνους κα ί τής έλευθέρας άν- 
θρωπότητος, ταυτοχρόνους, ή στρατιω 
τ ική  συντριβή τής κομμουνιστικής ανταρ
σίας, τής όποιας ή Ε λλάς εορτάζει τήν 
δεκάτην επέτειον. 'Η  θέσις της ενρί- 
σκετα ι μεταξύ των μεγάλων σταθμών 
τής ιστορίας, δ ιότι ή  προνομιούχος μο ίρα  
των Ε λλήνων ήθέληαε κάθε σοβαρά δο
κ ιμασ ία  των νά 
προσλαμβάνη αυτο
μάτω ς τον χαρακτή
ρα μάχης δ ιά  τήν 
νπαρξίν των κα ί ά- 
γώνος δ ιά  τά  υψη
λότερα Ιδανικά ολο
κλήρου τον ανθρω
πίνου γένους.

’Επί τ  έ σ  σ  α ρ a 
σχεδόν έτη διήρκε- 
σεν ό πόλεμος αυ
τός, ό όποιος μάς 
έπεβλήθη, ύποδν- 
θείς τήν μορφήν ε
σωτερικής έξεγέρ- 
σεως, άλλ’ όργανω- 
θείς κα ί υποστηρ ι
χτε ίς  έξωθεν. Σκο
πός του ήτο ή β ι- 
α ία  ένταξις τής Ε λ 
λάδος όπισθεν τον 
σίδηρον παραπετά
σματος, ή  όποια εΐχεν έπιχειρηθή κα ί 
προηγουμένως υπό τοΰ Κ.Κ.Ε. διά τής 
άποτυχονσης Δεκεμβριανής έπαναστά- 
σεως.

'Ο εχθρός ένεσάρκωνε όλους συγχρό
νως τους κινδύνους τους οποίους διέτρε- 
ξεν ή Ε λλάς άφ’ ότον με τό α ίμ α  των τέ
κνων της ανέκτησε τήν εθνικήν αυθυπαρ
ξ ίαν της κα ί ήπείλει όλα μ α ζ ί τά  επ ιτεύ
γματα  κα ί . τά  ιδανικά τής νεωτέρας 
ιστορίας μ α ς : Τήν ακεραιότητά μας, τήν 
ελευθερίαν μας, τήν Ε λληνικότητά  μας,

τήν άνθρωπίνην άξιοπρέπειάν μας. *Έ
χουν άμεσον πείραν τής φοβέρας αυτής 
αλήθειας όσοι Ε λληνικο ί πληθυσμοί εν- 
ρέθησαν παροδικώς υπό τον συμμορ ιτ ι- 
κόν ζυγόν κατά τήν διάρκειαν τής εφ ιαλ
τικής δοκιμασίας.

Ταυτοχρόνως όμως ή  ανταρσία άπε- 
τέλεσεν απειλήν δ ι’ ολόκληρον τον ελεύ
θερον κόσμον. Διότι αν έπραγματοπο ι- 

οϋντο οι σκοπο ί της 
κα ί άπερροφατο ή 
Ε λλάς υπό τής κομ 
μουνιστικής αυτοκρα
τορίας, θά άνετρέπε- 
το άρδην ή διαμορ- 
φωθεϊσα μετά  τον 
δεύτερον παγκόσμ ιον  
πόλεμον στρατηγ ική  
ισορροπ ία καί θά έ- 
δημιουργούντο ίσως 
ολέθριοι δ ιά τήν διε
θνή ειρήνην πειρα 
σμοί. ’Από τής άπό- 
ψεως αυτής ή Ε λ 
ληνική νίκη κατά τοΰ  
κομμουνιστικού συμ 
μορ ιτ ισμού  έχει τήν 
ιδίαν βαρύτητα μέ 
τήν νίκην μας κατά  
τού ’Άξονας, ίσως δε 
κα ί μεγαλντέραν.

Μόνον του, μέ τά  
ηρω ικά στήθη των 

τέκνων του, αντιμετώπισε τό ’Ελληνικόν 
’Έθνος τήν δεινήν δοκιμασίαν κα ί επέ
τυχε τήν ιστορικήν νίκην. Ό  ελεύθερος 
κόσμος, έν τω προσώπω τής μεγάλης 
υπερατλαντικής δημοκρατίας, υλικήν μό
νον βοήθειαν τού παρέσχεν, ή όποια άπε- 
δείχθη ανεκτίμητος κα ί έπέσυρε τήν ευ
γνωμοσύνην τού ’Έθνους. Χωρίς όμως 
τήν χαλυβδίνην θέλησιν άντιστάσεως τής 
'Ελληνικής Φυλής, ούδεμία υλική καί 
ηθική βοήθεια θά ήτο δυνατόν νά έξον- 
δετερώση τήν θανάσιμον απειλήν.



7320 β Μήνυμα τοϋ Προέδρου της Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλή

'Η  νίκη κατά  της κομμουνιστικής 
ανταρσίας υπήρξε καρπός των μεγάλων 
άρετών, τάς όποιας άξιοποίησεν ή πο
λ ίτ ικη  και στρατιω τική  ηγεσ ία  της επο
χής εκείνης υπό τούς αειμνήστους Θεμι- 
στοκλήν Σοφούλην κα ι ’Αλέξανδρον Πα- 
πάγον.

’Επροξένησεν ανυπολογίστους ζημίας 
εις την 'Ελλάδα ή τετραετούς σχεδόν 
διάρκειας κομμουνιστική ανταρσία. Οι 
σνμμορ ίτα ι, έκτελοϋντες προδιαγ εγρ α μ  - 
μένον σχέδιον, κατέστρεφον δ,τι ήδύ- 
ναντο να καταστρέφουν με την πρόθε- 
σιν νά οδηγήσουν διά τής άπαθλιώσεως 
τον λαόν εις πράξεις άπογνώσεως. Ο 
κομμουνισμός απεδείχθη ή μεγαλυτέρα  
άνασχετική δνναμις τής προκοπής τοϋ  
’’Εθνους εν τώ  συνόλω του κα ί ό πλέον 
άμείλ ικτος εχθρός έκάστης τάξεως χω 
ριστά , ιδια ιτέρως δε τον αγρότου καί 
τοϋ εργάτου.

Κ α ί εις την περίπτωσιν δμως αυτήν ή 
δυναμικότης τοϋ ’Έθνους άπεδείχθη α
νώτερα από τήν καταστροφ ικήν μανίαν 
των εχθρών τον. Μετά τον ένοπλων αγώ 
να άπεδνθη 6 λαός μας εις τον εξ ίσου 
δνσκολον άγώνα τής οικονομικής καί 
κοινωνικής του άνασνγκροτήσεως. Ά - 
νασκοποϋντες τά επιτευχθέντα αποτελέ
σματα  δννάμεθα νά εϊμεθα υπερήφανοι. 
Μέ πάντοτε αύξανόμενον ρυθμόν, δχι 
μόνον έπονλώθησαν α ί πληγαλ τοϋ πο
λέμου κα ί τής κομμουνιστικής επιθέ-

σεως, άλλ’ έπετενχθη καί ή άνύψωσις 
τοϋ β ιοτικού επιπέδου τοϋ Λαού εις σ τά 
θμην, τήν οποίαν ουδέποτε προηγουμέ
νως έγνώρισε.

Τό ’Έθνος ουδέποτε πρέπει νά λησμο
νή ση τον θανάσιμον κίνδυνον, τον όποιον 
διέτρεξε κατά τήν διάρκειαν τής τετραε
τούς κομμουνιστικής άνταρσίας. ’Ό χ ι 
διά νά δ ιατηρή εις τήν ψυχήν του μ ίσος  
εναντίον οίουδήποτε, άλλά διά νά παρα- 
μένη πάντοτε αγρνπνον καί νά δνναται 
νά επ ιδίδεται έν ασφαλεία εις τά έργα 
τής ειρήνης, τήν οποίαν μέ τόσας θυσίας 
κατέκτησεν.

Ή  Ε λλάς δεν άγωνίζεται κατά τοϋ 
κομμουνισμού διά νά προστατενση μ ό 
νον τό οικονομικόν κα ί κοινωνικόν καθε
στώς εις τό όποιον π ιστεύει, ούτε μόνον 
διά νά υπεράσπιση τάς άρχάς τής ατο
μ ικής ελευθερίας κα ί τής δημοκρατίας, 
α ί όπο ϊα ι είνα ι αυνυφασμέναι μέ τήν 
πνευματικήν της παράδοσιν. Ό  άγων 
κατά τοϋ κομμουνισμού διά τήν Ε λλάδα  
είνα ι άγων φυλετικής καί εθνικής ύπάρ- 
ξεως. ’Α ποτελεί τήν συνέχισιν όλων 
εκείνων τών άγώνων τους οποίους δ ιεξή- 
γαγε τό ’Έθνος διά νά διαφυλάξη έλευ- 
θέραν τήν γήν εις τήν όποιαν έρρίζωσε 
κα ί τήν οποίαν έλάμπρυνε δ ιά  τοϋ πολ ι
τ ισμού.

Αυτό είνα ι τό βαθύτερον νόημα τοϋ 
άγώνος, τοϋ οποίου τήν επέτειον εορτά
ζει σήμερον ολόκληρον τό ’Έθνος».

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

I



Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΕΥΑΓ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ 
ΕΠΙ ΤΗ 10η ΕΠΕΤΕΙΩ ΑΠΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝ1ΣΤΟ-

ΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΥ

«Έ πί χή 10η έπετείω τής Νίκης εις 
τον Γράμμον κα ι τό Β ίτσ ι κατά τής ύπο- 
κινηϋείσης και τροφοδοτηθείσης από ξένα 
Κράτη σνμμοριακής επιβολής εναντίον 
τής Ε λλάδος, ή Π ολιτεία θεωρεί χρέος 
αυτής δπώς έκφράση την ευγνωμοσύνην 
τον ’Έθνους προς τα Σώ ματα Ασφα
λείας διά την Αποφασιστικήν συμβολήν 
των εις την προάσπισ ιν τής εδαφικής ακε
ραιότητας τής Χώρας, τής ανεξαρτησίας 
της κα ί των π ολ ιτ ι
κών της ελευθεριών.
'Ο πόλεμος προς συν
τριβήν τον συμμορ ι
τ ισμού  ύπήρξεν εθνι
κός πόλεμος δια τήν 
απόκρουσιν ξένης ε ι
σβολής, ή οποία αν 
έπετύγχανε θά είχεν 
ώς αποτέλεσμα Αφ’ 
ενός μεν τον διαμελι- 
σμόν τής 'Ελλάδος 
διά τής άποσπάσεως 
εδαφών της προς ίκα - 
νοποίησιν τής Βουλ
γαρίας κα ί τής ’Αλ
βανίας καί άφ’ έτερον 
τήν κατάλνσιν τής 
Ανεξαρτησίας τής 
Χώρας διά τής επ ι
βολής εγκαθέτου τυ 
ραννίας, στηριζομέ- 
νης εις τά ξένα στρα
τεύματα κα ί έχονσης ώς αποστολήν νά 
άφανίση τήν θρησκευτικήν π ίστ ιν , τήν 
εθνικήν σννείδησιν κα ί τάς προαιώνιους 
παραδόσεις τον Ε λληνισμού.

Εις τήν Χωροφυλακήν άνήκει ή μ εγ ί
στη  τ ιμή  ότι αυτή έδέχθη τήν πρώτην 
έφοδον τών συμμοριτών εις τό Λ ιτόχω- 
ρον, αυτή έκράτησε σχεδόν μόνη τό κύ
ριον βάρος τού άγώνος επ ’ αρκετόν δ ιά 
στημα , καί αυτή συνέχισε μέχρι τέλους

νά αγωνίζετα ι παρά τό πλευράν τού στρα
τού, χωρίς νά φείδεται θυσιών εις α ίμα  
κα ί μόχθον. Κ ατά  τό έτος 1946 έξεδη- 
λώθησαν 68 επιθέσεις συμμοριτών εναν
τίον Σταθμών Χωροφυλακής τής υπα ί
θρου, ενώ κινητά Αποσπάσματα Χωρο
φυλάκων συνάπτουν 270 μάχας καί συμ - 
πλοκάς με τάς ενόπλους όρδάς τών προ
δοτών. Κ ατά  τό 1947 ο ί συμμορ ίτα ι 
εξαπολύουν 60 επιθέσεις κατά  Σταθμών 

κα ί Υποδ /σεων τής 
Χωρ /κής. ή όποια  
συνήψε 312 μάχας 
καί συμπλοκάς με 
συμμοριακάς μονά
δας.

Αί μάχα ι τής Δε- 
σκάτης, τών Κερδυλ- 
λίων, τού Βελβενδον, 
τών Σερβίων, τού Μο- 
νοδενδρίου, τής Χα- 
λανδρίτσης, τής Δη- 
μητσάνης, τής Β αμ- 
βακοϋς, τής Ά νδρι- 
τσαίνης, Γαρδικίου 
Ό μιλαίων, Ά ρτοτ ί- 
νας, Δομοκοΰ κα ί τό- 
σα ι άλλαι ε ίνα ι μερ ι- 
κα ί από τάς χαρα- 
κτηρ ιστικάς συγ
κρούσεις επ ί τού πε
δίου τής τιμής, έκ 
μέρους τών συγκρο- 

τηθεισών εις μ άχ ιμα  Τάγματα Δυνά
μεων Χωροφυλακής. Τό ολοκαύτωμα τού  
Νυμφαίου, Αποτελεί ύπέροχον παρά
δειγμα αυτοθυσίας κα ί ηρω ισμού κα ί 
ενθυμίζει Ζάλογγον κα ί Ά ρκάδι.

Παραλλήλως προς τήν πολεμικήν δρα- 
σιν της ή Χωροφυλακή επέτυχε νά έξαρ- 
θρώση εις τά  Αστικά κέντρα τους παρα 
νόμους μηχανισμούς τού Κ ομμουνιστι
κού Κόμματος, νά έξουδετερώση τάς
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συνωμοτικάς ομάδας τρομοκρατίας, α ί 
όπο ια ι εκαλούντο «αυτοάμυνα» κα ί να 
άνατρέψη τά  σχέδια στρατολογίας κομ 
μουνιστών διά τον συμμοριακόν στρα
τόν.

'Ο απολογισμός των θυσιών εις α 
ξιωματικούς κα ί όπλίτας της Χωρο
φυλακής κατά  την περίοδον 1946—1949 
είνα ι μ ία  σελίς άμαράντου δόξης. 1580 
νεκροί, 2.294 τραυματία/,, 159 αγνού- 
μενοι, ο ι αξιω ματικο ί κα ί όπ λ ίτα ι τής 
Χωροφυλακής προέταξαν τό στήθος των 
διά·νά σταματήσουν τάς όρδάς τών συμ 
μοριτών, έπολέμησαν ώς λέοντες καί 
έκέρδισαν μέ τό α ίμ α  των την ευγνω
μοσύνην τού ’Έθνους.

Ή  ’Α στυνομία Πόλεων κατά  την 
διάρκειαν τού συμμοριτοπόλεμου έφερεν 
εις πέρας δυσχερέστατον κα ί επίμοχθον 
έργον. 'Η  ηγεσ ία  τών κομμοννιστοσυμ- 
μοριτών κατέβαλε λυσσώδεις προσπά
θειας διά νά παράλυση τό Κράτος εις την 
πρωτεύουσαν διά τής τρομοκρατίας. Λιέ- 
θετεν ενρύτατον δίκτυον κατασκοπίας, 
σαμποτάζ κα ί είδικώς έξηακημένας ομά
δας δολοφόνων, θύμα τών όποιων επεσεν 
ό αείμνηστος Υ π ουργός  τής Δικαιοσύνης 
Χρήστος Λαδάς. Αυτόν τον κομμουνι
στικόν εγκληματικόν πολύποδα ή ’Αστυ
νομ ία Πόλεων κατώρθωσε νά έκμηδέ
ν ίση  καί ή επ ιτυχ ία  αϋτη δύναται δικαίως 
νά θεωρηθή ώς αληθινός άθλος.

’Α ξιωματικοί κα ί άνδρες τών Σω μά
των ’Α σφαλείας!

'Η  ακλόνητος π ίσ τ ις  σας προς την 
Π ατρίδα κα ί ή άφοσίωσίς σας εις τον 
Λαόν, σάς δίδει τό προνόμιον νά σάς 
θεωρή ό κομμουνισμός ώς τον νπ ’ άριθ. 
«1» εχθρόν τού. Τό Κομμουνιστικόν 
Κ όμμα ήττήθη εις τον Γράμμον κα ί τό 
Β ίτσ ι, άλλά δεν έγκατέλειψεν ούδ’ επ ί 
στιγμήν την επιδίω ξίν του, όπως έπ ι- 
βληθή διά τής β ίας κα ί τών δπλων. Ά - 
πόφασις τής σιτιζομένης από Ξένα Κράτη 
Κεντρικής ’Επιτροπής τού Κομμουνι
στικού Κόμματος, δημοσιενθεϊσα μόλις 
προχθές, προσθέτει μ ίαν ακόμη άπόδει- 
ξιν ό τ ι ή απειλή ε ίνα ι πάντοτε παρούσα. 
'Ο πόλεμος τού κομμουνισμού εναντίον 
τής Χώρας μας συνεχίζεται, αμετάβλητος 
εις τήν βασικήν του επ ιδίω ξιν άλλά μέ 
ποικ ιλ ίαν εναλλασσόμενων μέσων. Τό ’Έ
θνος προσβλέπει μέ πλήρη εμπ ιστοσύνην 
προς τά  Σώ ματα ’Ασφαλείας, τά  οποία, 
όπως πάντοτε, αντιτάσσουν εις τήν προ
δοσίαν τών κομμουνιστών τον ίδικόν των 
υψηλόν πατριω τισμόν, εις τήν δολιότητα  
τής κομμουνιστικής συνωμοτικής δρά- 
σεως τήν εθνικήν των έπαγρύπνησιν κα ί 
εις τά τεχνάσματα τακτικής τού εντο
π ίου κα ί τού Δ ιεθνοϋς Κομμουνισμού τήν 
καθαράν σννείδησιν κα ί γνώσιν τών πραγ
ματικών μισελληνικών σκοπών τού Κ ομ 
μουνιστικού Κόμματος κα ί τών πατρώ 
νων του».

Άθήναι τfj 29/8/1959 
Ό  ’Υφυπουργός 

Ε. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ
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ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑ
' ϊπ ό  τοΰ ’Ακαδημαϊκού

-------------------------- κ. ΣΤΡΑΤΗ Μ Υ Ρ ΙΒ Η Λ Η ----------------------------

Μέσα σέ κείνο το τρομερό έργο της Νέας Διαθήκης πού έχει τον τίτλο: «Ά π ο -  
κάλυψ ις Ίω άννου», ό μεγάλος δραματιστής τής Πάτμου, γράφει προς τούς αρχη
γούς των επτά εκκλησιών τής’Ασίας, όσα ακούσε μέσαστήν έκστασήτου νάτοΰύπα- 
γορεύη ή φωνή τοΰ πνεύματος πού ήχοϋσε πάνουθέ του σάν φωνή σάλπιγγος. "Εγραψε 
λοιπόν, δ,τι έγραψε για τούς άρχηγούς τής εκκλησίας τής ’Εφέσου, τής Σμύρνης, 
τής Περγάμου, των Θυατείρων, των Σάρδεων καί τής Φιλαδέλφειας. Καί φτάνει 
στον τελευταίο, πού είναι ό άρχηγός τής εκκλησίας Λαοδικείας.

Καί τοΰ λέει τούτο το μήνυμα πού είναι σάν μαχαιριά. «Ο ιδ α  σ ο υ  τ ά  
έ ρ γ α ,  δ τ ι  ο ύ τ ε  ψ υ χ ρ ό ς  ε ΐ  ο ύ τ ε  ζ ε σ τ ό ς .  "Ο φ ε λ ο ν  ψ υ χ ρ ό ς  
ε ’ί η ς  ή ζ ε σ τ ό ς .  Ο ύ τ ω ς ,  ό τ ι  χ λ ι α ρ ό ς  ε ΐ ,  κ α ί  ο ΰ τ ε ψ υ χ ρ ό ς  
ο ύ τ ε  ζ ε σ τ ό ς ,  μ έ λ λ ω  σ ε  έ μ έ σ α ι  έ κ  τ ο ΰ  σ τ ό μ α τ ό ς  μου » .

"Ετσι γίνεται πάντα, κάθε φορά πού θεριεύει τό πνεύμα τοΰ κακού καί οί λαοί 
παίζουν στο ζάρι ολόκληρο τό ήθικό νόημα τής ζωής των. ’Από τη μιά μεριά είναι 
ή παράταξη τής καταστροφής, άπό τήν άλλη τό στρατόπεδο τής άμύνης. Στή μέση 
περιφέρονται οί λιποτάχτες καί οί πλιατσικαδόροι των δύο παρατάξεων. Κρατούν 
σέ κάθε χέρι άπό μία λευκή σημαία υποταγής καί κάμουν σημεία καί κατά τις δύο 
μεριές. Είναι οί άνθρωποι τύπου Λαοδικείας. Οί μήτε ψυχροί, οί μήτε θερμοί. Είναι 
οί χλιαροί, αύτοί πού τό πνεύμα τής άποκαλύψεως τούς ξερνα άπό άηδία, γιατί ξέρει 
πως ή χλιαρότητά τους προέρχεται άπό κατώτερη ποιότητα ήθικής συγκροτήσεως.

Στις μέρες μας, πάλι ή άνθρωπότητα ρίχνει τά ζάρια της γιά τό καθολικό νόη
μα τής ζωής. Δυο παλαιότατα στοιχεία μονομαχούν. Παλαιά δσο καί ό κόσμος. 
’Από τη μιά είναι τό πνεύμα τής ’Ανατολής, άπό την άλλη τό πνεύμα τής Δύσης. 
'Η Σκλαβιά καί ή Λεφτεριά στο νέο τους κονταροχτύπημα. Ή  ’Ασιατική ψυχή δίνει 
άλλη μιά φορά τή μάχη της μέ τήν Ευρωπαϊκή ψυχή. Οί δυο δυνάμεις στέκονται άντι- 
μέτωπες γιά ένα δεύτερο γύρο, μόλις βγήκαν άπό τον άγώνα τού πρώτου γύρου, στον 
όποιο τό πνεύμα τής Σκλαβιάς δέχτηκε τήν πρώτη του ήττα.

Στον τόπο μας ή μάχη άναψε μέ τήν ποιο φρικτή της μορφή. Δυο είναι οί λόγοι 
πού κάνουν τήν Ελλάδα νά σπαράζεται τόσο σκληρά. 'Ο ένας είναι γεωγραφικός. 
Είμαστε τό μαξιλάρι πού κρεμούνε οί καπετανέοι άνάμεσα σέ δυο καράβια αγκυρο
βολημένα πλάϊ-πλάϊ. 'Η σύγκρουσή τους μάς πιέζει κ ι’ άπό τά δυο πλευρά. 'Ο άλλος 
λόγος εξηγείται μονάχα άπό τή φυλετική μας ψυχολογία. Είμασταν καί είμαστε καί 
δέν ξέρω άν θά είμαστε ώς τό τέλος ένας λαός ’ Ιδεολάτρης.

Κάθε ιδέα, πού οί άλλοι λαοί προκαταβολικά κάμουν λεπτομερειακές συζητή
σεις γύρω στις διάφορες έκδοχές καί τις αποχρώσεις της, προσπαθώντας νά ζυγιά- 
σουν τί άπόδοση θά είχε στή ρεαλιστική έφαρμογή της, εμείς τήν δεχόμαστε, σχεδόν 
όπτασιαστικά, στήν πιο μεταφυσική της παρουσία. Τήν πέρνουμε καί τήν κάνουμε 
'Ιστορία. Τήν κάνουμε Ζωή, τήν κάνουμε Αίμα. Αυτός ό τρόπος πού δεχόμαστε 
τήν ’ Ιδέα είχε κατά καιρούς τά πιο λαμπρά καί τά πιο φριχτά άποτελέσματα μέσα 
στή ροή τής έθνικής μας ζωής. "Ετσι κατορθώθηκε τό 40—41. "Ετσι είχαν πυργωθή 
τά Μηδικά τρόπαια, έτσι καί τό 21. Κάτω άπό αυτά τά γεγονότα, κάτω άπό τούς 
υλικούς παράγοντες καί τις ιστορικές έπιδράσεις πού τά καθορίζουν, υπάρχει ή ’ Ιδέα— 
δυναμίτις.

"Ετσι γίνεται καί σήμερα μέ τούς νεαρούς ιδεαλιστές μας πού μπλέκει στά 
δίχτυα της ή Σλαυϊκή προπαγάνδα, καί κατορθώνει νά τούς άφιονίση τό φτωχό μυαλό, 
ώς τό σημείο πού νά χάνουν άπό τά μάτια τους τή ζωντανή παρουσία τής Ελληνικής
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των πατρίδας, συνεπαρμένοι άπό τό όραμα της πανανθρώπινης ειρήνης καί χαράς, 
πού τούς ύποβάλλουν οί μασκαράδες πράκτορες καί οί λαθρέμποροι τής κομμουνι
στικής ηρωίνης. Αύτά τά ίδια τά παιδιά, τα αθώα καί άγράμματα, έκαμαν στην 
Αίγυπτον κίνημα έναντίον της Βρεττανικής Αυτοκρατορίας, μέ το πιο συγκινητικό 
σύνθημα : τήν απελευθέρωση του λαού των... ’Ινδιών. Καί αύτό όταν έμεϊς έδώ αγω
νιζόμασταν για την άπελευθέρωσιν τής Ελλάδας, καί γεμίζαμε τούς δρόμους μας μέ 
μισό έκατομμύριο πτώματα μαρτύρων καί ήρώων.

Μέσα στην ίδια όπτασιαστική παραζάλη, αύτά τά ίδια όπιοφάγα παιδιά υπη
ρετούν σήμερα κάτω άπό το κόκκινο άστρο των σλαύων νεοφασιστών τό ιδανικό μιας 
ευτυχισμένης, μιας είρηνεμένης πανευρώπης, πού δέ θάχη φτωχούς καί άστέγους 
καί γυμνούς. «Ούκ ένι ’Ιουδαίος ουδέ "Ελλην». Καί μαχαιρώνουν τήν πατρίδα τους, 
γιατί είναι αληθινά πεπεισμένα πώς αύτή είναι πού στέκεται έμπόδιο στο νά μοιρα
στούν οί λαοί τής γής τήν ευτυχία των ’Αλβανών καί τών Βουλγάρων. Γιατί π ι
στεύουν στο μεσσιανικό όραμα πού φέρνει μπροστά στά έκθαμβα μάτια τους ή ιδεο
λογική ήρωίνη πού τούς πότισαν.

Πιστεύουν, αφού μέ τόση άγνότητα καρδιάς κακουργούν, άφοΰ θυσιάζουν έτσι 
γενναιόκαρδα τή ζωή τους. Μπορεί τό 'Ελληνικό ’Έθνος νά τούς βλέπη σάν μανια
κούς πού κάνουν τό έγκλημα τής μητροκτονίας πάνω στο ξεφρένιασμά τους. Μπορεί 
καί νά παίρνη άντίκρυ τους τά μάτια, πού είναι φυσικό νά παίρνη κάθε λογική κοι
νωνία άντίκρυ στούς μανιακούς. Αύτό δέν λιγοστεύει τή θλίψη τού Ελληνικού λαού 
γιά τό κατάντημά τους. Οΰτε λιγοστεύει τήν οργή του έναντίον τών πρακτόρινν τής 
ιδεολογικής ηρωίνης, πού επί χρόνια δούλεψαν μέ καταχθόνιο σύστημα γιά νά φέρουν 
σ’ αύτή τήν κατάντια ενα-μικρο έστω μέρος τής Ελληνικής νιότης.

’Ανάμεσα λοιπόν στη μεγάλη μάζα τού έθνους, πού κρατάει τό φρούριο τών 
παραδόσεων τής λεφτεριάς καί τής άξιοπρεπείας του, καί άνάμεσα στο λεφούσι τών 
πρακτόρων, τών μανιακών ΐδεολόγων καί τών ήλιθίων ήμιμαθών πού πολιορκούν 
αύτό τό φρούριο, κινείται καί ένας άριθμός κακομοίρηδων, πού κατάγονται άπό τήν 
Λαοδικείαν τής Άποκαλύψεως.

Οί άνθρωποι αυτοί είναι, σάν τον Ίανό, μέ δύο πρόσωπα. Βλέπουν άπ’ έδώ, 
βλέπουν κ ι’ άπό έκεΐ. Είναι δημόσιοι ύπάλληλοι, δηλ. φορείς καί ένσαρκωτές τής ιδέας 
τού εθνικού Κράτους, καί εργάζονται έναντίον τού Κράτους. Είναι ύπέρ τής ελευ
θερίας τής σκέψεως καί συγχρόνως δέχονται στο ρύγχος τά σιδερένια χαλινάρια τής 
πνευματικής σκλαβιάς τού Ζντάνωφ. Είναι έθνικόφρονες καί γράφουν σέ δημοσιο
γραφικά όργανα τών έχθρών τού έθνους των. Είναι κομμουνισταί καί γράφουν χωρίς 
υπογραφή άρθρα κατά τού κομμουνισμού. Είναι άντικομμουνιστές καί δημοσιεύουν 
στά περιοδικά τους τον ύμνο τού γελοίου Φράγκου Έλυάρ γιά τον ήρωϊκό Δεκέμβρη, 
πού άποτελεΐ τήν πιο ντροπιασμένη, τήν πιο θλιβερή σελίδα τής Ελληνικής φυλής. 
Είναι ούδέτεροι καί όμως δημοσιεύουν καί τις ύποκλινέστατες προσφωνήσεις πού 
έκαμαν οί δυο αποδιοπομπαίοι τού Νόμπελ προς τον συκοφάντη τής πατρίδας των, 
απλώνοντας τό δίσκο τής διαφημίσεώς των στο έξωτερικό.

Τις προάλλες φυλλομετρούσα έναν τόμο διηγημάτων μέ θέματα γύρω στο 
πόλεμο. Εΐταν τό χειρότερο βιβλίο ενός άπό τούς καλυτέρους μας πεζογράφους. Ό 
άνθρωπος είναι άπό τήν Λαοδικεία. ’Επί Κυβερνήσεως Μεταξά φιλούσε τό χέρι του 
στο Φουαγιέ τού ’Εθνικού Θεάτρου γιά νά πάρη τό βραβείο. Σάν ξαναβγήκε ό Ριζο
σπάστης μέσα στις ιαχές τού έλασίτικου όχλου τουγραψε γράμμα πίστεως. Καί τό 
κόμμα τον άντάμειψε. Σάν έγινε τό φοβερό άνθρωπομακελιό τού Δεκέμβρη 1944, 
τραγουδούσε τή «λαοκρατία» στά σοκάκια καί ένα χωνί τον διαφήμιζε μέ ούρλιαχτά 
έξω άπό τήν πόρτα του, όπου οί συναγωνιστές έστηναν οδόφραγμα μέ τό όνομά του 
κ ι’ αύτός κουβαλούσε πέτρα. Σήμερα πού δέν πάνε καλά τά πράγματα μέ τήν «έξυ- 
γίανσην» δέν γράφει πιά στο Ριζοσπάστη άλλά σέ έθνικόφρονα ’Εφημερίδα. «Ναί-
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μέν-άλλά». Γράφει καί ένα τόμο αισθηματικά διηγήματα για τον πόλεμο. Είναι εκεί 
μέσα ένα πουλάκι πού τό λάβωσε μιά σφαίρα, είναι μια στάλα αίμα πού τρομάζει ένα 
παιδάκι καί άλλα παιδαριώδη, σιροπιασμένα καί περιπαθή πράγματα. Ό  πόλεμος, 
αχ τι κακό πράγμα ό πόλεμος, το αιμα I Καί ό άνθρωπος αυτός μέ την παιδική ψυ
χούλα έκανε οδόφραγμα, πίσω άπό τό όποιο οί έλασίτες έσφαζαν τα παιδιά, ξεκοί
λιαζαν τις γυναίκες, τις άδελφές των στρατιωτών τοΰ Ρίμινι καί τής Πίνδου, πριό
νιζαν τούς γέρους καί κάρφωναν μέ καρφιά τό έθνόσημο τοΰ πηληκίου στο μέτωπο 
των άστυφυλάκων. Είναι άπό τή Λαοδικεία ό άνθρωπος. Ούτε ζεστός ούτε ψυχρός. 
Είναι χλιαρός καί πονόψυχος καί άνθρωπιστής καί ευαίσθητος καί κουκουές καί δη
μοκράτης. Είναι ένας άκόμα άντιπροσωπευτικός τύπος τού Λαοδικέως. Δέν είναι ό 
μόνος μέσα στο υπηρετικό προσωπικό τής κουκουέδικης παροικίας των ’Αθηνών, 
πού γράφει ευαισθησίες προς κατανάλωσι τοΰ άστικοΰ άγοραστικοΰ κοινού. Είναι 
καί άλλοι άπό πίσω,πλήθος άσήμαντοι λόγιοι, ποιητατζήδες, κριτικογράφοι καί απο
τυχημένοι λογοτέχνες. ’Άντρες καί γυναίκες, καί άντρογυναϊκες καί γυναικοάνδρες. 
"Ολοι αύτοί γράφουν μέ σπαραγμό γιά τά παιδάκια, γιά τον κακό πόλεμο, γιά τούς 
καημένους τούς φτωχούς, γιά τούς έργάτες πού βασανίζονται. 'Ένας κόσμος άπό 
υποκριτές καί δειλούς Λαοδικειώτες, πού στέκουν στο ένα πόδι περιμένοντας νά δουν 
ποϋ θ’ άκουμπήσουν τό άλλο, πού άνήκουν καί έδώ καί φεύγουν άπ’ έκεϊ. Καί δέν 
τολμούν νά είναι ούτε "Ελληνες, ούτε τσιγγανοδιεθνιστές, ούτε γαλάζιοι, ούτε κόκ
κινοι, καί ή ψυχή τους δέν έχει φύλον. Καί είναι μέσα σέ τούτη την κρίσιμη ώρα 
πού περνάει ό κόσμος ούτε θερμοί ούτε ψυχροί άλλ’ είναι χλιαροί, είναι χωρίς χρώμα 
χωρίς σχήμα, χωρίς γεύση καί χωρίς πίστη. Είναι ρευστοί καί πέρνουν τό σχήμα 
τοΰ άγγείου πού κάθε τόσο τούς περιέχει. Είναι άνθρωποι τής Λαοδικείας, τό πνεΰμα 
τοΰ Προφήτη τούς ξερνά άπό τό στόμα του μέ άηδία. Γιατί προσπαθούν νά ντύσουν 
μέ ιδεολογική λεοντή τό γάιδαρο τής άνανδρείας των, καί ονομάζουν ουδετερότητα 
την έλλειψη τοΰ φύλου.

Σ’ όλους αυτούς θέλω νά προσφέρω σήμερα ένα μικρό κομμάτι γιά τον πόλεμο. 
Δέν είναι φιλολογία αύτό, είναι στεγνή δημοσιογραφία. Τό ξεσηκώνω άπό τήν άντα- 
πόκρισιν πού στέλνει ό απεσταλμένος τοΰ «Άσοσιαίητεν Πρές» κ. Γκάντουϊν άπό 
τό χωριό Μάνταλο, πού είναι τά Νέα Καλάβρυτα τοΰ νέου φασισμοΰ. Είναι τό χωριό 
όπου οί άνθρωποι τής δημοκρατίας (άνατολικοΰ τύπου) έσφαξαν 18 νήπια. Αύτό πού 
παραθέτω είναι τό μέρος τοΰ τηλεγραφήματος πού περιγράφει ό αύτόπτης ξένος πώς 
σφάχτηκαν άπό τούς έλασίτες τά 16 μέλη τής οικογένειας τοΰ έθνικόφρονος Βασι- 
λειάδη. ’Ακούστε το :

«Τό σώμα τοΰ πατρός Βασιλειάδη ήταν σκεπασμένο άπό τό πτώμα τής νύφης 
» του, (πού είχε σταυρωμένα τά χέρια της, επάνω στη πληγή τής κοιλιάς της, άπ’ 
«όπου διεκρίνετο τό άγέννητο βρέφος), κ ι’ άπό τό πτώμα τής ένδεκαετοΰς έγγο- 
» νής του, πού έφερε ένα βαθύ τραΰμα μέ μαχαίρι στο εσωτερικό μέρος τοΰ μηροΰ 
» της. Τό μικρό καστανό κεφαλάκι ένός παιδιοΰ μόλις τριών έτών είχε ορθάνοιχτα 
» άπό τον τρόμο τά μάτια του, πιο γαλανά κ ι’ άπό τον ουρανό. Στο στόμα του είχε 
«παγώσει μιά βουβή, τρομερή κραυγή τρόμου. Ή  γραία σύζυγος τοΰ Βασιλειάδη 
» σέ μιάν άλλη γωνιά, ήταν σκεπασμένη κ ι’ αυτή άπό τά πτώματα τοΰ γυιοΰ της, 
» ένός άλλου μωρού μέ κίτρινο πουλόβερ, ένός μικροΰ αγοριού καί δύο κοριτσιών. 
« ’Αγγίζοντας τά πόδια της, ήσαν ένα σπασμένο - βγαλμένο χέρι ένός παιδιοΰ, πού 
» είχε μιά σφαίρα στο κρόταφο. Ή  δεύτερη νύφη τής οικογένειας, μαζί μέ ένα κο- 
« ρίτσι κ ι’ ένα άγόρι, ήταν σωριασμένα κοντά, μέ τά κεφάλια τους σπασμένα. "Ενα 
» μικρό κορίτσι ήταν πεσμένο μέ τό πρόσωπο στή γή, μέ τά γόνατα διπλωμένα, καί 
» οί καστανές μποΰκλες του έπεφταν στο πρόσωπό του. "Ενα μεγαλύτερο, ανάσκελα 
» πεσμένο, καί στο θάνατό του άκόμα, φαίνεται μέ τά χέρια, τά μάτια καί τό στόμα 
» νά παρακαλή γιά τή ζωή του».
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Αύτό είναι ό «πόλεμος» πού διεξάγει ό κομμουνισμός, ό σλαυϊκός, έναντίον 
τής Ελλάδος. Και στον πόλεμο αύτό βοηθούν μέ τον τρόπο τους όλοι οί διανοούμενοι, 
πού είτε πουλήθηκαν καί ύπηρετοΰν σαν έμμισθοι άπολογητές, είτε συνοδοιποροϋν 
άπό άγνοιαν, άπό βλακείαν ή άνανδρίαν. Μαζί τους—τό ίδιο συνένοχοι—είναι καί οί 
χωρίς ραχοκοκκαλιά άνθρωποι της Λαοδικείας. Αυτοί πού σωπαίνουν τώρα πού ήλθε 
ή ώρα να μιλήσουν. Αύτοί πού κρύβονται τήν ώρα πού ή Ελλάδα γυρεύει την παρου
σία τους. Αύτοί πού μιλούν μέ χρησμούς τήν ώρα πού ό καθαρός λόγος είναι χρέος 
τιμής. Αύτοί πού δεν τολμούν να ξεστομίσουν δημοσία, άπό τις εφημερίδες, άπό τα 
βιβλία τους, άπό τα περιοδικά τους, τα λόγια πού ξεστομίζουν στις ιδιαίτερες παρέες 
τους. Γιατί άπό τα λόγια αύτά έχει άνάγκη ή Ελλάδα σήμερα. Γιατί άπό τα λόγια 
αύτά έχουν άνάγκη οί 'Έλληνες έφηβοι σήμερα, αύτοί πού άφίνονται στα χέρια των 
πρακτόρων, των λαθρεμπόρων τής ιδεολογικής ήρωΐνης. Οί νέοι πού πεθαίνουν άπό 
δίψα για ’Ιδανικά, καί ό κομμουνισμός χορταίνει τή δίψα τους μέ αίμα, μέ τό αίμα 
τής Ελλάδας.

Να γιατί καλώ τούς άνθρώπους τής Λαοδικείας να γυρίσουν πίσω στην Ε λ 
λάδα. Δέν τούς ζήτα κανείς, μίσος έναντίον κανενός. Μόνο άγάπη είναι πού τούς ζη
τάμε. ’Αγάπη για τήν Ελλάδα. Ή Ε λλάδα δέν είναι κόμμα, δέν είναι φατρία, δέν 
είναι θεωρία, δέν είναι πολίτευμα. Είναι ή ζωή μας αυτούσια, μέσα σέ μια συνέχεια
3.000 χρόνων. Κι’ αύτό βαραίνει πολύ περισσότερο άπό κάθε εφήμερη ιδεολογία ή 
αν θέλετε, ιδεοληψία. Γιατί ή ουσία καί τό νόημα τής Ελλάδας είναι ή άνθρωπιά 
καί ή λευτεριά. Χωρίς έτικέττα. Ούτε’Ανατολικού, ούτε Δυτικού τύπου. Χωρίς πολι
τικούς χαρακτηρισμούς. Χωρίς υπονοούμενα, χωρίς λεοντήν, χωρίς κακούργημα, 
χωρίς τρομοκρατία. Σκέτη άνθρωπιά. Σκέτη λεφτεριά, πού θά πή σεβασμός τής 
άξιοπρεπείας τού άλλου. Σ’ αύτόν τον άγώνα καλώ τούς άνθρώπους τής Λαοδικείας. 
’Ά ς ξετρυπώσουν άπό τά δήθεν ιδεολογικά τους καταφύγια κ ι’ ας έρθουν άπ’ έδώ. 
Άλλοιώτικα άς τραβήξουν, μέ θάρρος, ύπεύθυνοι άντίκρυ στο έθνος τους, άς τραβή
ξουν άπ’ έκεϊ, όπως τραβάνε οί θλιβεροί έφηβοι πού γίνονται άσυνείδητα όργανά τους 
καί θυσιάζονται.

Αύτό θάναι περισσότερο έντιμο τις ώρες πού παίζεται στά ζάρια όλο τό ήθικό 
περιεχόμενο τής άνθρωπίνης ζωής.

Σ. ΜΥΡ1ΒΗΛΗΣ
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Ή  άρνησις τής λογικής
Ύπό κ. ΧΕΝΤΕΡΣΟΝ

Διανοητικοί δοΰλοι τοϋ κομμουνισμού. Με
ρικοί λαοί εξηναγκάσθησαν σέ δουλεία, άλλοι 
έπωλήθησαν σ’ αυτήν, άλλα στήν έποχή μας ήταν 
μοιραίο νά γνωρίσουμε ένα νέο είδος άνθρώπων(;), 
οΐ όποιοι προσφέρονται έθελονταί στήν δουλεία 
καί γλύφουν τις άλ.υσίδες. Arthur Wooblurn, 
Μ.Ρ., «Εμπρός» 9)12)1939.

Ή  λογική άπορρίπτεται .Οί κομμουνισταί, 
οί όποιοι κάποτε τούλάχιστον, ήσαν δογματικοί, 
δεν πιστεύουν πια ούτε σ’ αυτόν τον κομμουνισμό 
ακόμη. Διατάσσονται ν’ άκολουθοϋν μια πολιτική, 
ή όποια δέν οδηγεί στήν έκτέλεση ενός ιδεώδους, 
ούτε στήν εξουσία πού είναι τό μέσον έκτελέσεως 
ενός σκοπού, άλλα στήν έξουσία πού είναι αυτός 
οδτος ό σκοπός. Καί οχι μονάχα δέν πιστεύουν 
άλλα καί ούτε σκέπτονται γιατί άπλούστατα περι- 
φρονούν τήν λογική.—F.A. Voigt «19ος Αιώνας, 
καί Μετά», ’Οκτώβριος 1945.

Άδίδακτα σκυλιά. Οί κομμουνισταί έμφανί- 
ζονται πιστοί κληρονόμοι τής ναζιστικής νοοτρο
πίας—τρόποι καί ήθική—καί μέ αυθάδεια έπανα- 
λαμβάνουν άποδεδειγμένα καί παράλογα ψεύδη. 
Άδυνατοϋντες νά άντιμετωπίσουν μίαν όποιαν- 
δήποτε έξέτασιν της ύποθέσεώς των, γαυγίζουν 
έπίμονα καί μέ άλαλλαγμούς έλπίζουν δτι θά ρί
ξουν κάτω τούς άντιπάλους των. 'Η συνταγή τού 
Χίτλερ είναι μεγαλοφυής. Κάνε ώστε τό ψέμμα σου 
νά καταπλήξη τόσο τό λαό ώστε όλοι νά τά χάσουν 
καί νά σκεφθοϋν ότι ποτέ δέν είναι δυνατό νά πή 
ένας άνθρωπος μέ τόση άναίδεια ένα τόσο εκπλη
κτικό πράγμα εάν τούτο δέν είναι άπόλυτα άλη- 
θινό. Αυτή είναι έπίσης καί ή κομμουνιστική ρε- 
τσέττα... 'Ο φανατισμένος κομμουνιστής έχει τό 
πείσμα ένός άδίδακτου σκυλιού πού ούρλιάζει 
όταν τό κλωτσήσουν, άλλά διαρκώς έπανέρχεται 
μέ τήν έλπίδα ότι στο τέλος θά κουραστούν καί θά 
τό περιφρονήσουν ώστε νά μπορέση άμέσως νά 
βυθίση τά δόντια του. Golm Brogan: «Κόκκινες 
Μαριονέττες».
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Μερικές σοσιαλιστικές γνώμες

Πρέπει νά τεθοϋν έκτός της δημοσίας ζω ή ς . Κατάπληξη προκαλεΐ τό 
πώς άρέσκονται νά διαστρέφουν 6,τι άφορα ζητήματα άρχών- ούδέποτε στήν ιστο
ρία του άνθρώπου έφάνη σπείρα περισσότερο άναρχική άπό την πολιτική σπείρα 
των άσυνειδήτων τοϋ κομμουνισμού μασκαράδων....

Κάθε σεμνός πολίτης έ'χει υποχρέωση νά τούς κυνηγήση έξω άπό την δημοσία 
ζωή.—Guy Aldred «'Ο Κόσμος» ’Ιούνιος 1943.

’Εγκληματική τρέλλα ή ΰποστήριξίς τω ν . Ή  μελέτη καί ή πείρα των 
κομμουνιστικών μεθόδων μας πείθει οτι, ή συνδρομή όπως ούτοι κεδίσουν μιά θέση 
στήν εργατική κίνηση, ισοδύναμε! μέ έγκλματική μωρία... 'Η άνθρώπινη ευπρέπεια 
απαιτεί μίαν έκθεσιν τών άποκτηνωμένων κομμουνιστικών μεθόδων. Johm Me 
Govern Μ.Ρ. «Φρίκη στήν 'Ισπανία», « ’Εμπρός» 29/1/48.

Προτερήματα παπαγάλων και ένστικτα γ υ π ώ ν . Ούδέποτε τό Κομμου
νιστικό Κόμμα ήγωνίσθη γιά υγιείς άρχές ούτε καί ακολούθησε ποτέ πολιτική πού 
εξυπηρετεί τήν άνθρωπότητα. Τό Κόμμα αότό είναι τό πλέον άχαρο καί διεφθαρμένο 
έπεισόδιο στήν παγκόσμιο πολιτική ιστορία. Τά μέλη του είναι οί πλέον τιποτένιοι 
καί άναρχικοί μισθοφόροι πού ή πάλη τών τάξεων καί ή ιμπεριαλιστική κοινωνία 
έχουν ποτέ γεννήσει. Υιοθέτησαν τήν τρομοκρατική νοοτροπία τοϋ φασισμού καί 
μετάβαλαν τήν ναζιστική προπαγάνδα σέ πολυλογία υποκρισίας καί ψεύδους. Συν
δυάζουν τά προτερήματα τών παπαγάλων μέ τά ένστικτα τών γυπών κι’ έτσι άδιά- 
κοπα μεθούν μέ τό αίμα τών δυστυχούντων λαών. Τό Κομμουνιστικό Κόμμα διέ
δωσε τήν πλέον έπικίνδυνη έπιδημία σ’ δλη τήν έργατική τάξι. Παντού οί σεμνοί 
άνδρες καί γυναίκες βλέπουν μέ τρόμο τήν δραστηριότητά του.—Guy Aldred« 'Ο 
Κόσμος», Φεβρουάριος 1943.

'Ένα μάτσο λακέδω ν . Δέν υπάρχει άνθρωπος έξυπνος πού νά δίνη τώρα καί 
τήν ελάχιστη έστω προσοχή στους λακέδες τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος τό ό
ποιον άφοϋ, πρώτα υβρίσει καί καταγγείλει, υστέρα κολακεύει καί έπαινε! καθέ
να πολιτικό ηγέτη μέ τήν σειρά του.—John Me Govern, Μ.Ρ. «Νέος ήγέτης» 
11/4/42.

"Αστατοι και ασυνείδητοι ήγέτες. Οί κομμουνισταί είναι αύτό πού 
ανέκαθεν υπήρξαν, άστατοι, ασυνείδητοι καί επιπόλαιοι στή κρίση τών ζητημάτων 
τής έργατικής τάξεως καί άναμφισβήτητα άπειλοΰν τά συμφέροντα τής έργατικής 
καί τής έν γένει σοσιαλιστικής κινήσεως.—«Σοσιαλιστική Σημαία» (Όργανον τοϋ 
Σοσιαλιστικού Κόμματος τής Μ. Βρεττανίας) Σεπτέμβριος 1936.

Δέν σέβονται τήν εύθεΐα καί αληθή δοσοληψία. Ένεργοΰν, οί κομμου- 
νισταί, σάν ένα μυστικό Τάγμα μιας Ταξιαρχίας στήν οποίαν ύπακούουν τυφλά. 
Συναντώνται μυστικά δπως καθορίσουν τή ίδική τους γραμμή ένεργείας καί έχουν 
ώρισμένους κανόνας πού ρυθμίζουν τή διαγωγή τοϋ ένός προς τον άλλον καί άλλους 
πού άφοροΰν τις σχέσεις προς τούς έκτός τοϋ Τάγματος ευρισκομένους... 'Η άντί- 
φασις μεταξύ τοϋ έλευθέρου έπαγγέλματος αύτών καί τοϋ μυστικού των σκοποΰ 
τούς άναγκάζει μέ προθυμίαν νά θυσιάζουν κάθε τί τό άληθινό καθώς καί τις τίμιες 
κοινωνικές δοσοληψίες στήν κατάκτηση τοϋ άπαραιτήτου γιά τό μέλλον «προγεφυ
ρώματος». ’Απαιτούν άπό τά μέλη τους τήν ολοκληρωτική καί άνευ διαμαρτυρίας 
ύποδούλωσι τών συνειδήσεών τους στις άποφάσεις πού εκδίδει ή μυστική τοϋ κόμ
ματος ήγεσία.—Η. J. Laski: «Τό μυστικόν Τάγμα» § 12.
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Ά κύρ ω σ ις συμφω νιώ ν κα! υποχρεώσεων. Ή  δική του φιλοσοφία δίνει 
στον κομμουνισμό τό δικαίωμα νά κρίνη τις δικές του πράξεις μέ τό ένα κριτήριο 
καί τις πράξεις των άντιπάλων του μέ τό άλλο. ’Αναπτύσσει μιαν επεξεργασμένη 
καί σκολιά σοφιστεία, ή οποία του επιτρέπει νά συνομολογή συμφωνίες καί νά απο
δέχεται υποχρεώσεις τις οποίες μπορεί άδιστάκτως καί οποτεδήποτε ν’ άκυρώση 
μόνον καί μόνον όταν τό μέλλον, του οποίου αυτός μόνον έχει τό κλειδί, φαίνεται ότι 
τό ζητάει.—H.J. Laski: Ibid § 12.

’Αχαλίνωτος ήθική όίνευ αισθήματος ντροπής. Οί σοσιαλισταί τήζ 
Δύσεως άρνοΰνται νά ένωθοϋν όργανικώς μέ τά έκτος τής Ρωσίας κομμουνιστικά 
κόμματα, γιατί είναι πεπεισμένοι δτι τά κόμματα αυτά ένεργοϋν χωρίς ηθικούς έν- 
δοιασμούς, ραδιουργούν χωρίς αίσθημα ντροπής, περιφρονοϋν ολοκληρωτικά τήν άλή- 
θεια καί θυσιάζουν αδίστακτα τά μέσα πού χρησιμοποιούν στούς σκοπούς πού τυ
φλά υπηρετούν.—H.J. Laski: Ibid § 15.

Διαφθορά πνεύματος καί καρδιάς. 'Ο ήρωας τής μιας έβδομάδος γίνεται 
ό προδότης τής άλλης. 'Η πλάνη τής μιας ημέρας γίνεται τό άναγκαΐο Δόγμα τής 
άλλης. Ό  μόνος Νόμος τον όποιο οί κομμουνισταί εφαρμόζουν πιστά, είναι δτι 
κάθε έπιτυχία τους καταλήγει σέ μία δικαιωμένη μέθοδο. Τό άποτέλεσμα είναι ή 
διαφθορά τού πνεύματος καί τής καρδιάς· ίσον ή περιφρόνησις τής λογικής καί τής 
άλήθειας.—Η. J. Laski: Ibid § 27.

’Ανίκανοι νά ξεχωρίσουν τήν αλήθεια άπό τό ψεύδος. Τό χειρότερο εις 
δλα τά φασιστικά έμβλήματα, χειρότερο ίσως άκόμη καί άπό τη φυσική σκληρότητα 
τού φασισμού, είναι ώρισμένως ή καταφρόνησις τής άντικειμενικής αλήθειας καί ή 
λατρεία τού ψεύδους πού εξυπηρετεί καταχθόνιους σκοπούς, δηλαδή ολική έλλειψις 
σεβασμού προς τήν ανθρώπινη προσωπικότητα. ’Αλλά, εάν ό άγώνας είναι άγώνας 
γιά τήν άλήθεια, πώς είναι ποτέ δυνατόν αυτό νά τό επιτύχουν «άγωνιστές» ταυτο- 
χρόνως καταπολεμοΰντες τήν άλήθεια μέ συστηματικά καί άσύστολα ψεύδη; Τό 
διαρκές ψεύδος καταστρέφει άνεπανόρθωτα τό χαρακτήρα καί ιδίως διαφθείρει τό 
πνεύμα. Ξεκινώντας μ’ έναν ειδικό καί ύποπτο σεβασμό τής άλήθειας—πού καί αύ- 
τόν ώστόσο σπεύδουν νά ξεχάσουν οί κομμουνισταί, προχωρούν προσεκτικά καί άπό 
ευκαιρίας σέ ευκαιρία στήν εκτέλεση τού «ξεσκεπασμένου» πλέον σχεδίου των, νά 
καταλάβουν δηλαδή μίαν ιδιαίτερη θέση στο παγκόσμιο παιχνίδι τής πάλης τών 
τάξεων. Σιγά - σιγά δμως, ή συνεχής έπανάληψις γίνεται συνήθεια καί στο τέλος 
καταντούν νά άντικρύζουν άδιάφοροι καί άπαθεΐς τό άληθινό καί τό ψεύτικο καί άκόμη 
περισσότερο, άνίκανοι νά ξεχωρίσουν τό ένα άπό τό άλλο. ’Εδώ παύει πλέον ή χρη- 
σιμότης τους. Πώς μπορεί, λοιπόν, ένας λαός νά άναζητή μέ ευσυνειδησία τήν άλή- 
θεια όταν έχη χάσει τήν ικανότητα νά τήν ξεχωρίζηάπό τό ψεύδος;—Victor Gallang 
«'Η προδοσία τής Άριστεράς» § 214-215.

Τό ψέμμα ή πολιτική τ ο υ ς ... κορώνα. Μπορεί κανείς νά παρατηρήση δτι 
οί φράσεις δπως, «τό συνεπές ψεύδος» ή ή «συστηματική χρήσις τού ψεύδους ώς 
δπλου», δταν άφοροΰν τό Κομμουνιστικόν Κόμμα είναι υπερβολικές. Μέ τήν έννοια 
πού οί δροι αυτοί χρησιμοποιούνται έδώ, δέν λένε τίποτε. Γιατί τό «ψεύδεσθαι» 
συμπεριλαμβάνει οχι μόνον «κάθε δυνατό είδος διαστροφής, πιέσεως, άντιφάσεων καί 
εισηγήσεων κατά τό ήμισυ άληθινών ή κατά τό τέταρτον ή ούδόλως» άλλά έπίσης 
καί τήν έσκεμμένη δυσφήμιση τών άντιπάλων μέ άνάξια καί ποταπά μέσα, τά άναί- 
σχυντα δημοσιεύματα γιά μία κακή πράξι, πραγματική ή φανατική, πού ένας άντί- 
θετος έτυχε νά κάνη καί οπού μέ προσοχή παραλείπεται κάθε τί πού τον άπαλάσσει 
ή καί άπλώς τον δικαιολογεί καί έν γένει τή σωρεία εκείνην τών έξευτελισμών καί
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των ύβρεων. Και έπαναλαμβάνουμε. Τέτοια είναι ή διευθυνομένη πολιτική τους, προ- 
κειμένου νά χτυπηθή ό άντίπαλος, κάθε μέσο άπάτης είναι δχι μόνον δικαιλογημένο, 
άλλά και υποχρεωτικό. Δεν υπάρχει ούτε ένας καθοδηγούμενος κομμουνιστής πού νά 
μπορέση, καί στον ύπνο του άκόμα, νά παραδεχθή δτι αΰτδ δεν εικαι κατηγορία 
άλλά μία άπτή καί πραγματική κατάστασι.—Victor Gallanez. Idid § 279.

Κομμουνισμός καί βία

’Εκβιάζουν τό αποτέλεσμα . Οί κομμουνισταί δέν σκοτίζονται νά άποκρύ- 
ψουν τις βλέψεις τους καί τούς σκοπούς των. ’Ανοικτά δηλώνουν δτι τά σχέδιά τους θά 
επιτύχουν μόνον μέ βίαιη έκπτωσι τοϋ άστικοΰ κοινωνικού καθεστώτος πού τώρα 
ύπάρχει.—Karl Marx καί F. Engels «Μανιφέστο τοϋ Κομμουνιστικού Κόμμα
τος» § 39 (Έκδοσις Lawrence & W ishart).

Κομμουνισμός σημαίνει πόλεμο. 'Η Δικτατορία τού προλεταριάτου 
είναι ό πιο αποφασιστικός καί άσπλαγχνος πόλεμος πού ήμπορεΐ ποτέ νά ύπάρξη.— 
V.I. Lenin: « ’Αριστερά ΙΊτέρυξ τού Κομμουνισμού» (Μικρά βιβλιοθήκη τού Λέ- 
νιν, 16 Τόμος § 7).

Τό μίσος είναι ή βάσις τής γνώ σεω ς. Τό μίσος πού αισθάνονται οί 
«καταπιεζόμενες καί έκμεταλλευόμενες μάζες» (Wm Galhaher) είναι πράγματι 
«ή άρχή της γνώσεως» καί ή άπαραίτητη βάσι γιά την έπιτυχία, «οίασδήποτε σο
σιαλιστικής καί κομμουνιστικής κινήσεως.—A0vtv: Ibid, § 61-62.

’Αγών ζωής καί θανάτου. 'Η Δικτατορία τού προλεταριάτου είναι άνα- 
γκαία καί ή νίκη έπί τής άριστοκρατίας (bourgeoisie) είναι άδύνατη χωρίς μακράν, 
αλόγιστον καί άπεγνωσμένον άγώνα ζωής ή θανάτου. — Λένιν : Ibid, § 8-9. (1)

Ένοπλος άγω ν. 'Ο σκοπός τής Κομμουνιστικής Διεθνούς είναι νά 
όργανώση έναν ένοπλο άγώνα πού θά ξεριζώση τό ίσχΰον αστικό καθεστώς καί θά 
έγκαθιδρύση μία Διεθνή Σοβιετική Δικτατορία, ή όποια θά καταργήση ολοκληρω
τικά τον Καπιταλισμό.—Harry Pollitt, Συνέδριο Κομμουνιστικού Κόμματος, 
Battersea Νοέμβριος 1932. Έδημοσιεύθη ύπό Arthur Woodburn, Μ.Ρ. « ’Εμπρός» 
31/1/37.

Α ναγκα ία  καί ή έπίθεσις καί ό πόλεμος. ’Εν συμπεράσματι μόνον 
ή βία μπορεί νά λύση τά μεγάλα προβλήματα τής πολιτικής έλευθερίας καί τής 
πάλης τών τάξεων καί είναι ίδική μας ύποχρέωσις νά προετοιμάσουμε καί νά οργα
νώσουμε μία ισχυρή δύναμι καί νά τήν χρησιμοποιούμε μέ δραστηριότητα δχι 
μόνο γιά άμυνα άλλά καί γιά έπίθεσι... Είναι άνάγκη νά είμαστε έτοιμοι γιά τις πιο 
αιματηρές καί επίμονες μάχες.—V. I. Lenin «Διπλή τακτική» (Μικρή βιβλιοθήκη 
τού Λένιν, Τόμος 17 § 21). (2)

(1) Σ . Σ .— Ούτε δ Λένιν οΰτε άλλος κανείς άπό τούς συντρόφους του φαίνεται έστω 
καί ελάχιστα νά άνησυχή μέ τή σκέψι τών τρομοκρατικών μεθόδων τις όποιες προτίθενται νά 
επιβάλλουν σ’ ένα ειρηνικό κόσμο μόνο καί μόνο γιά νά δικαιολογήσουν τήν πιο κακόφημη καί 
φανατική, πολιτική καί οικονομική τους ουτοπία.

(2) Σ . Σ .— Είναι συνήθεια τών κομμουνιστών νά ίσχυρίζωνται ότι ό ΛΙάρξ ζητάει 
τήν άσκηση βίας «γιά άμυνα μόνον ενάντια στην αντίδραση». ’Εάν ή «αντίδραση» έγνώριζε τις 
άλάνθαστες αλήθειες τοϋ διαλεκτικού ύλισμοϋ θά έφέρετο πολύ λογικά δημεύοντας τις κομμουνι
στικές περιουσίες. ’Εν τούτοις οί λόγοι τοϋ Λένιν δείχνουν καθαρά ότι οί κομμουνισταί πιστεύουν 
στήν βία, μόνον μέ επιθετικούς σκοπούς καί ότι ή βία είναι τό όπλο της έξουδετερώσεως τών άντι- 
πάλων.
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Ή  βία ώς διαιτητής. Τά μεγάλα ζητήματα στη ζωή των έθνών λύονται 
μόνον μέ τη βία.—Αένιν Ibid § 111.

Σοσιαλισμός και έπανάστασις. Είναι άραγε δυνατή μία έπιτυχής καί 
ριζική μεταβολή τοϋ πεπαλαιωμένου αστικού καθεστώτος άνευ σφοδράς έπαναστά- 
σεως, άνευ της Δικτατορίας τοϋ Προλεταριάτου; Προφανώς οχι. Τό νά νομίζουμε 
δτι μία τέτοια έπανάστασις μπορεί νά άχθη εις αίσιο πέρας μέ ειρηνικά μέσα καί 
επάνω στά «σκαριά» της δημοκρατίας τών αστικών νόμων, σημαίνει δτι, ή βρισκό
μαστε έ'ξω άπό τις φρένες μας καί έχουμε χάσει τήν ομαλή άντίληψη ή δτι, φανερά 
καί άφοβα, άπαρνούμεθα τήν έργατική έπανάσταση.—Στάλιν «Λενινισμός» (Allan 
llnwinn, Έκδοσις 1942 § 126).

Έ πανάστασις διά τώ ν οπλών. Ή  ένοπλος έπανάστασις πρέπει νά προε- 
τοιμασθή καί νά καταστη ύπόθεσις ολοκλήρου τής έργατικής τάξεως. 'Η πλειοψη- 
φία τών έργατών πρέπει σχετικώς νά διαφωτισθή.—Παγκόσμιο Συνέδριο της Κομ
μουνιστικής Διεθνούς 1935. Δημοσιευθέν υπό τοϋ Arthur Woodburn Μ.Ρ. « ’Εμπρός» 
31/7/37.

’Αδύνατος διά τής βουλής ό σοσιαλισμός. Τό Κομμουνιστικό Κόμμα δέν 
πιστεύει δτι είναι δυνατόν νά γίνη Σοσιαλισμός μέ τή Βουλή.—Harry Pollit εις τό 
7ο Παγκόσμιο Συνέδριο τής Κομμουνιστικής Διεθνούς 1935. Δημοσιευθέν ύπό 
Arthur Wooburn Μ.Ρ. «Εμπρός» 31/7/37.

Νά άπαγορευθοΰν τά άντικομμουνιστικά συνέδρια. Οί Munichites, οί 
κατευνασταί, οί λυσσαλέοι άντισοσιαλισταί καί ή πέμπτη φάλαγγα αύτής τής χώρας 
αυξάνουν άπελπιστικά. Είναι καιρός νά σταματήσουν τά δημόσια συνέδρια τους πού 
προκαλοϋν τούς Ρώσους Συμμάχους μας. «Πρόκλησις» (’Όργανο τοϋ Νέου Κομ
μουνιστικού Συνέδριου»), 5 /9/42.

Τά άντίθετα συνέδρια πρέπει νά συντρίβουν. Δέν άρκοΰν τά έργατικά 
συνέδρια οΰτε καί οί έφήμερες άποφάσεις τις όποιες λαμβάνουν γιά νά υποστηρίξουν 
τό κόμμα μας. Σέ κάθε έργατικό συνέδριο οπουδήποτε κι’ αν συνέρχεται, οί έπαναστά- 
τες έργάτες τής περιφερείας ύποχρεοϋνται νά παρευρίσκωνται καί νά σαμποτάρουν 
δλους τούς ομιλητές είτε τής «Άριστεράς» είτε τής «Δεξιάς» είτε τοϋ «Κέντρου». 
Δέν πρέπει νά τούς άφίνουμε κατά κανένα τρόπο νά μιλούν προς τούς έργάτες. 
Αύτό βάβαια θά μάς δημιουργήση ζητήματα μέ τήν έξουσία, άλλά πρέπει νά γίνη. 
Πρέπει νά παύσουμε πιά νά άντιμετωπίζουμε παθητικά τον άγώνα.—Harry Pollit. 
«Ό  έργάτης» 29/1/30 δημοσιευθέν εις «Κόσμον» ’Ιούνιον 1943.

’Ανάγκη ριζικής έπαναστάσεως . Ή  άπελευθέρωσις τής δυναστευομένης 
τάξεως είναι άδύνατος όχι μόνον άνευ ριζικής έπαναστάσεως άλλά καί άνευ ολικής 
καταστροφής τού δυναμικού καθεστώτος πού δημιούργησε ή ιθύνουσα τάξις.—Β. I. 
Αένιν « ’Εκλεκτά "Εργα» Τόμος 7 § 10 δημοσιευθέν κατόπιν έγκρίσεως τοϋ Στάλιν 
εις τον «Λενινισμόν» § 126 (Allan Unwinn "Εκδοσις 1942).(Χ)

ΧΕΝΤΕΡΣΟΝ

(1) Σ .Σ .— Σέ ένα δημόσιο ταξίδι του ό Μάρξ έξέφρασε τήν πεποίθησιν δτι ίσως ή 
’Αγγλία ξεφύγη τήν άνάγκη της σφοδρας έπαναστάσεως. Γράφοντας έν τούτοις, τό 1917 ό Αένιν 
ίσχυρίσΟη δτι «ή έξαίρεσις αυτή τοϋ Μάρξ έπαψε πιά νά ίσχύη» "Ιδε : «Ό  Αένιν στήν Βρεττανία» 
(Μαρξιστική Βιβλιοθήκη τοΰ Αένιν. Τόμος 18 § 42). 'Ο Pollit όπισθογράφει τήν άποψιναυτήν καί 
τήν υπογραμμίζει ώς «σημαντική» γιά τούς έργάτες οί όποιοι όφείλουν νά «ξυπνήσουν ^πρόλογος 
στήν πρώτην Έκδοσιν § XVI).
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φ  '0  Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός είναι ή τελειοτέρα έκφρασις τοϋ με- Λ
Α γαλείου τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος, καί τον συνθέτουν ή Ελληνική σοφία καί ή Λ 
Α Χριστιανική άγάπη. ι

Ή  Θεία Πρόνοια, διά τήν έπιτέλεσιν τοϋ προορισμού τοϋ άνθρώπου δύο J  
Ϋ στάδια διάλεξε. Τό Προχριστιανικόν στάδιον, ώς πρόδρομον τοϋ Χριστιανικού Υ 

κηρύγματος καί τό Μεταχριστιανικόν. ’Έπρεπε, πριν έμφανισθή ό Θεάνθρωπος φ  
μέ τό βαθύτατον κήρυγμά του προς τήν άνθρωπίνην συνείδησιν, να τύχη αδτη τής ψ  
δεούσης κατεργασίας καί γηίνης τοποθετήσεως. Καί ή Θεία Πρόνοια τήν Έλλη- a 

.κήν σοφίαν καί τήν Ελληνικήν γλώσσαν προπαρεσκεύασε προς τον σκοπόν Υ 
ύτόν. Υ

’Έτσι, άφοΰ στους γαλάζιους ούρανούς ό Έλλην έπεξειργάσθη τήν Έλλη- φ  
* νικήν τέχνην καί σοφίαν ώς πρόπλασμα τής άνθρωπίνης ζωής—σώμα καί νους ψ  
, υγιής—έξεκίνησε μέ τον Μέγαν ’Αλέξανδρον επί κεφαλής να ένώση πρώτα καί λ 
νά έπεκτείνη ύστερα τά Ελληνικά φώτα εις κάθε κοιτίδα τών πρωτοεμφανισθέντων Υ 
πολιτισμών καί θρησκειών εις Ε γγύς καί Μέσην ’Ανατολήν. Υ

Καί άφοΰ έπετελέσθη καί ή ιστορική αυτή έγκατάστασις τοϋ πρωτοπόρου ψ  
Φ τής άνθρωπίνης δημιουργίας Ελληνικού πνεύματος, πού μία έξηυγενισμένη Λ 

■ γλώσσα, ή Ελληνική, τό ήρμήνευσε, ένεφανίσθη ό Θεάνθρωπος, ό όποιος εις τάς λ  
καλλιεργηθείσας πλέον συνειδήσεις διά τής Ελληνικής γλώσσης, τής Ελληνικής ϊ  
σοφίας, ευρε τό βάθρον τής τοποθετήσεως τοϋ κηρύγματος του διά νά όλοκληρωθή Υ 
ή πορεία τοϋ άνθρωπίνου γένους. Υ

Αί Έλληνοανατολικαί έπτά έκκλησίαι, λυχνίαι τής Άποκαλύψεως, άπο- φ  
ψ  τελοΰν έκτοτε τάς πηγάς έξορμήσεως τοϋ νέου ένιαίου πλέον Έλληνοχριστιανικοΰ ψ 
ψ  πολιτισμοΰ καί προς τήν Δύσιν μέ έπί κεφαλής τούς ’Αποστόλους τοϋ Θεανθρώπου ι 
Α καί τούς πρώτους, Ελληνικής καί αυτούς καταγωγής, μάρτυράς του, διά νά τον Υ 
Υ άσπασθοΰν καί οί λοιποί Λαοί τής Δύσεως.

!Υ 'Η άνθρωπότης εύρίσκεται μετά δύο χιλιάδες χρόνια εις μίαν πλήρη κατά-
κτησιν τής Θΐκουμένης, άπό τάς βάσεις τοϋ Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, 
χωρίς όμως καί πλήρη έφαρμογήν τών άρχών της.

Πόλεμοι, διαιρέσεις, εκμεταλλεύσεις λαών κλπ., εξακολουθούν καί συγκλο- 
ι νίζουν τό Δυτικόν 'Ελληνοχριστιανικόν οικοδόμημα, ένώ τά δύο άκρα ό Έλληνι- 

Υ σμός εις τήν ’Ανατολήν καί ό Άμερικανισμός εις τήν Δύσιν, κατέχουν καί έφαρ- 
Υ μόζουν πλήρως, πλήν τών συνήθων έπηρεασμών των άπό τούς μή εφαρμόζοντας . 
πλήρως τάς άρχάς τοϋ Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, λοιπούς λαούς τής Δύσεως.

Καί δταν λέγομεν Δύσιν, έννοοΰμεν αυτήν μέ τήν έ'κτασιν δλων τών βά
σεων τού Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, έννοοΰμεν δηλ. καί τον παρά τών Σο
βιέτ έλεγχόμενον ’Ορθόδοξον Βορράν. Υ

Ελληνισμός καί Άμερικανισμός δύο άκραΐοι στύλοι τοϋ Έλληνοχριστια- ψ  
νικοϋ πολιτισμού, δέον τάχιστα νά έξυγιάνουν τά μιανθέντα άνά τούς αιώνας ψ 

ρυάκια του άνά τήν Δύσιν, μέ μίαν ορθήν τοποθέτησιν τών προσπαθειών των. 1 
Α Ή  παγκόσμιος Ελληνοχριστιανική συμβολική όργάνωσις (οί δύο Έλαιώ- Υ
Υ νες, Δελφών καί Α γίων Τόπων), καλείται νά θέση τό βαρύ αύτό ιστορικόν έργον Υ 

Υ έπί άπολύτως διαφορετικών βάσεων τών έπικρατουσών ήδη καί πού συνεχώς μο- y  
φ  λύνουν τον Ελληνοχριστιανικόν πολιτισμόν, μέ κίνδυνον άν συνεχισθή ή μόλυνσις, ψ  

, ή Θεία Πρόνοια νά έκδηλώση τήν άγανάκτησίν της μέ ένα άγριώτερον τών άλλων φ  
πόλεμον, διά τήν άνθρωπίνην άδυναμίαν νά άρθή εις τό ύψος τής ιστορικής της λάποστολής. I
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τό Σύνταγμα τής Σοβιετικής 'Ενώσεως έγγυατα ι εις οίονδήποτε πολίτην 
αυτής ελευθερίαν λόγου, ελευθεροτυπίαν κα ι ελευθερίαν τοϋ συνέρχεσθαι. (χ)

Ά λλ’ α ί εγγυήσεις αύταϊ ε ίνα ι αν ευ κα ί τής παραμ ικρός σημασίας. ’Από των 
ημερών τής ’Οκτωβριανής Έ παναστάσεως τοϋ 1917, προοδευτικώς, τό Δημοκρα
τικόν οικοδόμημα τής Ρωσικής κοινωνίας, μετέπεσεν από τοϋ χειροτέρου εις τό 
χείριατον. 'Η τοιαύτη μείω σις των ατομικών ελευθεριών διήλθεν εκ διαδοχικών 
σταδίων.

"Οταν δεν έπετεύχθη ή αναμενόμενη πλειοψηφ ία των Μπολσεβίκων, την ο
ποίαν ό Λένιν άνέμενεν, ή Συντακτική Συνέλευσις διελ.ύθη. Τοϋτο άπετέλεσε τό απο
φασιστικόν βήμα διαλύσεως τοϋ ενός κατόπιν τοϋ άλλου, δλων των Κομμάτων τής 
άντιπολιτεύσεως, μη  έξαιρεθέντων ούτε κα ί τών Δημοκρατικό—Σοσιαλιστών. Κ α 
τόπ ιν ήλθεν ή κολλεκτιβοποίησις, όταν οι άγρότα ι ήναγκάσθησαν νά προσχωρήσουν 
εις τάς κολλεκτίβας, διά τρομοκρατικών ενεργειών καί δ ιά τής σκοπ ίμως δημιουρ- 
γηθείσης «Πείνας» τοϋ 1930. ’Α μέτρητοι ανθρώπινοι υπάρξεις έθυσιάσθησαν τότε. 
'Η  δε ελευθερία εις την Σοβιετικήν "Ενωσιν άπώλεσε κα ί άλλην μ ίαν μάχην διά τήν 
έπ ιβ ίωσίν της. Κ ατόπ ιν ήλθεν ή  Μεγάλη Έ κκαθάρισις, ή  όποια ήρχισε περί τά  μέσα  
τοϋ 1936 καί έτελείωσε περί τά  τέλη τοϋ 1938. Καθ’ δλην τήν έκτασιν τής Σ οβ ιετ ι
κής 'Ενώσεως ή μυστική  αστυνομία συνέλαβεν εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών μέ τήν 
κατηγορίαν τής προδοσίας, τής δολιοφθοράς, τής συνωμοσίας κατά τοϋ Κράτους 
καί τών ηγετών κα ί τών ποικιλόμορφων άντεπαναστατικών ενεργειών. Πολλοί εκ 
τών συλληφθέντων «ώμολόγησαν» κα ί «άπεδείχθησαν» έτσ ι ένοχοι κα ί ενώπιον 
Δικαστηρίων ακόμα—άλλά σχεδόν δλοι ήσαν αθώοι—διά νά σταλούν εν συνεχεία 
εις τά  στρατόπεδα ’Α ναγκαστικής ’Εργασίας ή νά έκτελεσθοϋν. 'Όταν έτελείωσεν 
ή έκκαθάρισις κα ί έξουδετερώθη ή εντός τών κόλπων τοϋ Κ ομμουνιστικού Κ όμ 
ματος διαφωνήσασα Ό μάς, ό Στάλιν ήδύνατο μεθ ’ υπερηφάνειας νά διακήρυξή, δτι 
τό Κράτος κατέστη μονολιθικόν. Είχεν επ ιτύχει τον αντικειμενικόν του σκοπόν, δη 
λαδή τήν απόλυτον ύπακοήν ενός παμμεγίστου λαοϋ εις τήν άνεξέλεγκτον θέλησίν του.

’Αλλά ή καταπ ίεσ ις συνεχίσθη.
'Η  Σοβιετική Ποινική «Δ ικαιοσύνη» κατέστη δργανον τρομοκρατίας μέ πολ-

Σ. Μ. 1. Τό Δέκατον Κεφάλαιον τοΰ Συντάγματος τοΰ 1936 της Ε.Σ.Σ.Δ. διαλαμβάνει 
τά «Βασικά Δικαιώματα καί Καθήκοντα τών Πολιτών» ήτοι δικαίωμα εργασίας, άναπαύσεως καί 
ψυχαγωγίας, συντηρήσεως υπερηλίκων καί έκπαιδεύσεως, την ισότητα τών φύλων, ισότητα τών 
πολιτών ανεξαρτήτως Φυλής ή έθνικότητος, τήν έλευθερίαν συνειδήσεως, ελευθερίαν λόγου, έλευ- 
θεροτυπίαν, έλευθερίαν τοϋ συνέρχεσθαι καί συγκεντρώσεων εις τάς οδούς, έλευθερίαν τοϋ συνε- 
ταιρίζεσθαι, τό άπαραβίαστον τοΰ άτόμου καί της κατοικίας τών πολιτών ώς καί τό άπόρρητον τών 
έπιστολών.
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λαπλάς έφαρμογάς. Υ π ά ρ χ ε ι 6 Ποινικός Κώδιξ, δστις εφαρμόζεται υπό των Δικα
στηρίων. 'Υπάρχουν δ ιο ικητικά  όργανα, εχοντα ενρυτάτην εξουσίαν επιβολής π ο ι
νών. Κ α ί υπάρχει τό καθιερωθέν υπό τής μυστικής αστυνομίας μέτρον τής ομαδικής 
εξορίας.

Παρ’ δτι τα  Σοβιετικά δ ικαστήρια  ε ίνα ι εις την απόλυτον διάθεαιν των κυβερ- 
νώντων καί αποτελούν εις την πραγματικότητα  οργανικόν Τμήμα τής Δ ιοικήσεως, 
ταΰτα ε ίνα ι ανίκανα νά ικανοποιήσουν δλας τάς άνάγκας των κρατουντών εις τό β ασ ι
λέων τής τρομοκρατίας. ’Από τών πρώτων ημερών τής ’Οκτωβριανής ’ Επαναστά- 
σεως, όργανα καθαρώς δ ιο ικητικά  καί αστυνομικά, άνέλαβον δ ικαστικός αρμοδιό
τητας, επ ισκ ιάσαντα οϋτω τάς δ ικαστικός άρχάς.

'Η  Ε.Σ.Σ.Δ. (2) αποτελεί σήμερον διά τον λαόν αυτής Φυλακήν. 'Εκατομμύ
ρια πολιτών της έχουν έγκλεισθή εις Στρατόπεδα Καταναγκαστικής ’Εργασίας υπό 
τάς πλέον υπανθρώπους συνθήκας. 'Π Σοβιετική "Ενωσις ουδέποτε ήθέληαε νά έπ ι- 
τρέψη την διεξαγωγήν έρεύνης διά τήν τύχην κα ί τήν κατάστασ ιν τών φυλακισμένων. 
Τούτο αποτελεί τήν ϋπαρξιν ούχί καθαρός συνειδήσεως, τήν αποδοχήν τής ενοχής.

'Η  παρούσα μελέτη πραγματεύεται ώρισμένας μόνον πλευράς τής Σοβιετικής 
δικαιοσύνης. Περιγράφει είδικώς, πώς ένας πολίτης δύναται νά καταδικασθή εις 
μακροχρόνιον παραμονήν εις Στρατόπεδον Κ αταναγκαστικής ’Εργασίας διά δ ιο ι
κητικής πράξεως καί μόνον.

Τό παρόν έγράφη υπό τήν διεύθυνσιν τού γνωστού Γάλλου συγγραφέως Ντάϊ- 
βιντ Ρουσσέτ. Τό 1950 δ κ. Ρουσσέτ ένήγαγεν εις τό Δ ικαστήριον τό Κομμουνι
στικόν Περιοδικόν «Les L ettres F ra n co is e s»  (Τ ά  Γαλλικά Γ ράμματα), δ ιότι τό π ε 
ριοδικόν τούτο τον κατηγόρησεν επί παραποιήσει τού Σοβιετικού ’Εργατικού ’Ανα
μορφωτικού Κώδικος. 'Η  ύπόθεσις, ή οποία κατέστη εις τήν Ευρώπην Cause 
Gelebre ( περίφημος ύπόθεσις) , κατέληξεν εις περίλαμπρον νίκην τού κ. Ρουσσέτ.

'Η  ’Αμερικανική έκδοαις αυτού, παρ ’ δτι έν συνάψει κα ί υπό νέαν διάταξιν, 
παραμένει έν τή  ουσία π ιστή  προς τό πρότυπον.

'Η  μελέτη αυτή βασ ίζετα ι επ ί επ ισήμων κειμένων. 'Η  αύθεντικότης τών εγ
γράφων καί ή ακρίβεια τής μεταφράσεως έχει απολύτως έξακριβωθή.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

'Η  φυλάκισις τών πολιτών δ ι’ άποφάσεως δ ιο ικητικού οργάνου ανέκαθεν 
έθεωρεϊτο μέτρον, ίδ ιάζον εις τ ’ ’Α στυνομικά Καθεστώτα. 'Υ πό  τό καθεστώς τών 
Ναζί, ή Δυτική Ευρώπη έδοκίμασε τήν «απανθρω πιά» τών δ ιο ικητικών ποινικών 
αποφάσεων. 'Η  εφαρμογή το ιαύτης δ ιαδικασίας δηλ.οϊ τήν παντελή έλλειψιν άτο- 
μικής ελευθερίας. "Οταν τά  δ ιο ικητικά  όργανα έχουν δ ικαστικήν εξουσίαν, δεν 
υπάρχει Δημοκρατία, α'ι πλέον στοιχειώδεις ά τομ ικα ί έλ,ευθερίαι καταπατιόντα ι 
καί ή προσωπική άσφάλεια τού πολίτου ε ίνα ι μύθος. 'Η  δ ιο ικητική  επιβολή πο ι- 
νών, υπό τήν έννοιαν ταύτην, οπωσδήποτε δημ ιουργεί αντιδράσεις.

'Η  μελέτη αυτή δεν αποτελε ί προπαγάνδαν, άλλ’ ε ίνα ι αντικειμενική έκθε- 
σις, εις τήν όποιαν τίποτε δεν περιελήφθη, αν ευ αποδείξεων, ληφθεισών εξ επ ι
σήμων στοιχείων. Κ ατά συνέπειαν τά  διιίτνπούμενα εις αυτήν συμπεράσματα είναι 
αδιαφιλονίκητα. Δι’ αυτών κα ί μόνον κατανοούνται τά γεγονότα καλύτερον απ ’ 
δ ,τ ι δ ι’ ο ίασδήποτε σχολιάαεως. ’Επί πλ.έον τά  κυριώτερα έγγραφα, μετά  τών 
στοιχείων αυτών, δ ιαλαμβάνονται αυτούσια, ώστε νά δύναται ό ίδιος ό Αναγνώ
στης νά έλέγξη ταύτα. Ν. ΡΟΥΣΣΕ Τ

Σ.Μ. 2. "Ενωσις Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (Σαγιούζ Σαβιέτσκηχ Σοτσιαλι- 
στίτσεσκηχ Ρεσμπούμπλικ).
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1 .  Ή  φ ύσ ις  του προβλήματος.
'Η σύγχρονος ποινική θεωρία εις τήν Δύσιν θεωρεί το κάτωθι δόγμα ώς άξί- · 

ωμα : «"Ενας λαός δεν είναι πραγματικώς έλεύθερος, εάν οί πολΐται δύνανται νά 
)) συλληφθοϋν καί νά φυλακισθοΰν, χωρίς τήν κανονικήν δικαστικήν διαδικασίαν».

Εξαιρέσεις τής βασικής αυτής άρχής είναι σπάνιαι, περιωρισμέναι καί συνή
θως παρατηρούμεναι εις έξαιρετικάς περιπτώσεις. ’Αφορούν κυρίως ψυχοπαθή πρό
σωπα ή πρόσωπα θεωρούμενα επικίνδυνα εις τήν εθνικήν άμυναν ή δημοσίαν άσφά- 
λειαν έν καιρώ πολέμου. Καί αύταί είσέτι αί περιπτώσεις καταπολεμούνται σθε
ναρές ύπό των θεωρητικών του δημοσίου δικαίου.

'Η υπαγωγή τής προσωπικής έλευθερίας των πολιτών, ύπό τήν προστασίαν 
τής δικαστικής άρχής, διασφαλίζει τό άτομον δι’ ενός αριθμού πραγματικών εγγυή
σεων, αί όποΐαι εις τήν πράξιν έχουν άποδειχθή λίαν άποτελεσματικαί. Ό  ύπό τών 
δικαστικών αρχών έλεγχος τών συλλήψεων καί τής διαρκείας τής κρατήσεως παρέχει 
πλήρη έγγύησιν. Προσέτι καταφαίνεται, ότι αί έξουσίαι αύταί έχουν άνατεθή εις 
χεΐρας άνθρώπων άρτιας επιστημονικής καί επαγγελματικής καταρτίσεως, οί όποιοι 
προστατεύονται διά νομικών διατάξεων, έξασφαλιζουσών τό άνεξάρτητον αυτών. 
Οδτοι ύπόκεινται είς αυστηρούς κανονισμούς καί αί άποφάσεις των ύφίστανται τον 
δικαστικόν έ'λεγχον άνωτέρων δικαστηρίων, ύποχρεωμένων νά έξετάσουν καί νά 
κρίνουν συμφώνως προς τάς κειμένας νομικάς διατάξεις. Οδτοι ύποχρεοΰνται νά σε- 
βασθοΰν τό δικαίωμα ύπερασπίσεως τού κατηγορουμένου. Διά δέ τής δημ,οσίας διε
ξαγωγής τών δικών, αδται ύφίστανται λεπτομερή έ'λεγχον τού τύπου καί της δημο
σίας γνώμης.

Αυτή είναι ή κατάστασις είς μίαν έλευθέραν χώραν τής Δύσεως. ’Αλλά τί 
συμβαίνει είς τήν Ένωσιν τών Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών;

Τά άναφερόμενα είς τά επόμενα κεφάλαια βασίζονται έπί έπισήμων Σοβιετι
κών κειμένων, σχετικών προς τό θέμα τούτο, ήτοι νομοθετικών καί διοικητικών δια
τάξεων, έρμηνευτικών κειμένων ή σχολίων έπ’ αΰτών, ύπό Σοβιετικών συγγραφέων. 
Πρέπει δμως νά σημειωθή, ότι τό έργον παντός έρευνητοΰ τού θέματος τούτου κα
θίσταται είς τό επακρον δύσκολον, διότι τό αντικείμενου τής έρεύνης φυλάσσεται 
αύστηρώς ύπό τού Σοβιετικού Καθεστώτος καί καλύπτεται έρμητικώς ύπό ισχυρού 
Σιδηρού Παραπετάσματος. ’Από τό 1917 εως τό 1935 τό ποινικόν σύστημα τής 
Σοβιετικής Ένώσεως άπετέλεσεν άντικείμενον ζωηρών συζητήσεων καί είς τάς 
λεπτομέρειας αύτοΰ καί ύπάρχει εύρεΐα Σοβιετική βιβλιογραφία, βιβλία καί περιο
δικά περί τού θέματος, τά όποια άπεστέλλονΧΟ έλευθέρως είς τάς βιβλιοθήκας τών 
άλλων χωρών. ’Αλλά άπό τού 1936 η δημοσία έπ’ αυτού συζήτησις έσταμάτησε 
παντελώς καί τό ζωτικόν τούτο θέμα, τό οπ0ϊον σοβαρώς έπιδροΰσεν έπί τής έθνικής 
ζωής, περιεβλήθη πέπλον πλήρους σιωπής. Αύτή είναι καί ή αιτία διά τήν οποίαν 
αί άναφερόμεναι κατωτέρω θεωρητικαί πηγαί έδημοσιεύθησαν τό 1934, 1935 ή 1936.

2. Διοικητική σ ύλλη ψ ή  καί έξορία έπί Τσάρων.
Ή  Ρωσία άνέκαθεν διεκρίνετο διά τήν εφαρμογήν, είς εύρυτάτην εκτασιν, 

διοικητικών παρεμβάσεων είς τήν ζωήν τών πολιτών της καί είδικώτερον διά τήν 
χρησιμοποίησιν τής διοικητικής συλλήψεως καί έξορίας. Χωρίς νά άνατρέξωμεν είς 
τήν εποχήν τής δουλοπαροικίας—όταν ό κύριος τού κτήματος'εΐχε δικαίωμα νά έξο- 
ρίζη τούς δουλοπαροίκους του είς τήν Σιβηρίαν—άνευρίσκομεν, κατά τάς τελευταίας 
δεκαετίας τού Τσαρικού καθεστώτος, τήν εφαρμογήν τού διοικητικού μέτρου τής 
έξορίας, βασιζόμενου έπί τών «Διατάξεων Προστασίας τού Καθεστώτος καί τής 
Δημοσίας ’Ασφαλείας» τού 1881. Αί διατάξεις αύταί παρεϊχον είς τον 'Υπουργόν 
τών ’Εσωτερικών τό δικαίωμα πενταετούς έξορίας είς τά*«άπομεμακρυσμένα δια
μερίσματα» της Ρωσίας άτόμων, τά όποια ήσαν ύποπτα άνατρεπτικών ενεργειών.



7334 Μετάφρ. Χρ. Πατσούρη

Παρατίθενται, κατωτέρω πρόσφατα Σοβιετικά σχόλια επί των «Διατάξεων» 
αυτών.

«Αί Διατάξεις Προστασίας τοϋ Καθεστώτος καί της Δημοσίας ’Ασφαλείας», 
ψηφισθεΐσαι τό 1881, διά την άντιμετώπισιν της αύξανομένης έργατικής έπαναστα- 
τικής κινήσεως, ηΰξησε την δύναμιν της Τσαρικής ’Αστυνομίας καί Χωροφυλακής.

At «Διατάξεις» παρεϊχον εις τό 'Υπουργικόν Συμβούλιον τό δικαίωμα νά θέτη 
εις έφαρμογήν «έκτακτα μέτρα άσφαλείας» είς άπασαν τον Χώραν ή Τμήμα αυτής, 
προτάσει του 'Υπουργοϋ ’Εσωτερικών, ό όποιος ήτο ό ’Αρχηγός τής ’Αστυνομίας 
καί τής Χωροφυλακής.

'Η Τσαρική Ρωσία διετέλει συνεχώς ύπό τοιαύτης φύσεως έκτακτα μέτρα 
άσφαλείας μέχρι τής Φεβρουαρινής Έπαναστάσεως (1917). Αί «Διατάξεις ’Ασφα
λείας» έδιδον τό δικαίωμα είς την ’Αστυνομίαν καί την Χωροφυλακήν νά συλλαμ
βάνουν «οίονδήποτε άτομον, περί τοϋ οποίου ύπήρχον σοβαραί ύποψίαι διαπράξεως 
έγκλήματος κατά τοϋ καθεστώτος ή οίασδήποτε συνέργειας εις τοιοϋτον έγκλημα ή 
συμμετοχής είς παράνομον όργάνωσιν». 'Ο δέ 'Υπουργός τών ’Εσωτερικών εδι
καιούτο, είς τάς περιπτώσεις αύτάς, νά έπιβάλλη τό μέτρον τής εξορίας, διάρκειας 
ούχί πλέον τών πέντε έτών είς τά άπομεμακρυσμένα διαμερίσματα τής Ευρωπαϊκής 
Ρωσίας ή τής Σιβηρίας. 'Ωρισμέναι πράξεις ή κατηγορίαι πράξεων ήδύναντο νά πα- 
ραπεμφθοΰν είς τά Στρατοδικεία κλπ. (*)

'Η διοικητική αυτή δικαιοδοσία άπετέλει τον θεμέλιον λίθον τών καταπιεστι
κών μέτρων τοϋ Τσαρικού καθεστώτος, έναντίον τών άντιπολιτευομένων. Οι θεω
ρητικοί τής Έπαναστάσεως, διαμαρτυρόμενοι κατά τών διατάξεων αυτών, έχρησι- 
μοποίησαν καυστικάς φράσεις. 'Ο δέ Λένιν τάς έχαρακτήρισεν ώς «τάς κατ’ εξοχήν 
κτηνώδεις νομικάς διατάξεις τής Ρωσικής Αυτοκρατορίας (2)». Άλλαχοΰ όμιλών 
περί αυτών, άνεφέρθη είς «τό πλήθος τών εργατών καί τών σοσιαλιστών πού συνε- 
» λήφθησαν, τό πλήθος τών οικογενειών πού ξεκληρίσθηκαν, τό πλήθος αυτών πού 
» φυλακίσθησαν ή έξωρίσθησαν χωρίς δίκην». (3)

'Η προσπάθεια καταστολής τής αύθαιρεσίας είς τάς ποινικάς διοικητικάς πρά
ξεις κατέλαβε τήν πρώτην θέσιν, όταν έγεννήθη τό έρώτημα: «Τί μεταβολάς ζητοΰν 
» οι Σοσιαλδημοκράτες διά τον λαόν καί τούς έργάτας ;»  καί ό Λένιν άπήντησεν : 
«Οι Σοσιαλδημοκράται επιμένουν είς τό οτι ή άστυνομία δεν πρέπει νά έχη δικαίωμα 
» φυλακίσεως οίουδήποτε άνευ δίκης. Τά όργανα αυτής θά πρέπει νά τιμωρούνται 
» μέ παραδειγματικήν αυστηρότητα διά κάθε αυθαίρετον σύλληψιν». (4)

3. Τό Δικαστικόν Συμβούλιον τής Γ κβ-Π ε-Ο ΰ.
Κατά τήν διάρκειαν τής όνομασθείσης περιόδου «άνασυγκροτήσεως», περί 

τά τέλη τοϋ εμφυλίου πολέμου, όταν ή Ε.Σ.Σ.Δ. συνέτασσε τήν νέαν νομοθεσίαν της 
καί διετύπωνε τάς βάσεις τοϋ καθεστώτος αύτής, έδημοσιεύθη τό πρώτον Διάταγμα 
διά τοϋ οποίου έτίθετο είς έφαρμογήν ή διοικητική φυλάκισις. 'Η άρμοδιότης άπαγ- 
γελίας τοιούτων «ποινών» άνετέθη είς τήν μυστικήν άστυνομίαν, τήν Γκεπεοΰ (5), 
ή οποία μόλις τότε εΐχεν όργανωθή, είς άντικατάστασιν τής παλαιάς «Τσεκά» (®) 
(1 Μαρτίου 1922). Διά τόν σκοπόν αυτόν συνεστήθη τό Δικαστικόν Συμβούλιον

1. Ποινικόν Δίκαιον—Γενικόν Μέρος (Μόσχα: Δικαστική Έκδοσις τοϋ 'Υπουργείου Δι
καιοσύνης 1948), σελ. 89 Ρωσιστί.

2. Β.Ι. Λένιν « ’Εργασία» (Μόσχα 1935) VIII, σελ. 133 Ρωσιστί.
3. I, σελ. 457, τοϋ αύτοΰ ώς άνω.
4. V, σελ. 291 τοϋ αύτοΰ ώς άνω.
Σ.Μ. 5. Ώνομάσθη «Γκεπεοΰ» έκ τών άρχικών C.P.U. τών λέξεων τοϋ τίτλου αΰτης, ό όποι

ος είναι: «Κρατική Πολιτική Διοίκησις».
6. Ώνομάσθη «Τσεκά» έκ τών άρχικών τοϋ τίτλου αύτης ό όποιος είναι «“Εκτακτος Παν

ρωσική ’Επιτροπή». Συνεστήθη τήν 20-12-1917.
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της Γκεπεοϋ (Διάταγμα 15 Νοεμβρίου 1923). Αί περιπτώσεις αί όποΐαι έπέσυρον 
διοικητικήν φυλάκισιν προσδιωρίσθησαν εΐδικώς : «Δολιοφθορά, εμπρησμός, φθορά 
» μηχανημάτων καί λοιπών έγκαταστάσεων άνηκουσών εις τό Κράτος καί άλλα 
» είδη ανατρεπτικών ένεργειών».

Οί Σοβιετικοί Δικασταί έπανειλημμένως συνεζήτησαν έπί τής θεωρητικής 
σημασίας τών οΰτω παραχωρηθέντων δικαιωμάτων εις τάς άστυνομικάς άρχάς. 'Ο 
“Αντρεϊ Β. Βισίνσκυ, εΐδικώς, διετύπωσε λεπτομερή σύγκρισιν μεταξύ ποινικής καί 
διοικητικής ποινικής άποφάσεως. Τα άκολούθως παρατιθέμενα—χρονολογούμενα άπό 
του 1936—δίδουν χησίμους πληροφορίας, περί τής λειτουργίας τοϋ Δικαστικού Συμ
βουλίου τής Γκεπεοϋ :

“Ας δούμε τή διαφορά, π.χ. μεταξύ τής έξετάσεως μιας ύποθέσεως ύπο τού 
Άνωτάτου Δικαστηρίου καί τής έξετάσεως αυτής ύπο τών οργάνων τής Γκεπεοϋ, 
ή οποία τελευταίως άναδιωργανώθη.

Ή  διαφορά καθωρίσθη ύπο τής άνάγκης έκπληρώσεως συγκεκριμένης απο
στολής πού τίθεται «μπροστά σέ κάθε όργανο» τής δικτατορίας τοϋ προλεταριάτου. 
Το Δικαστηρίου ήτο το όργανον άντιμετωπίσεως τών ταξικών εχθρών καί άπεσκόπει 
εις τήν άσκησιν εντόνου διαπαιδαγωγικής έπιδράσεως έπί τής έργατικής τάξεως, μέ 
άντικειμενικόν σκοπόν τήν αΰξησιν τού ένδιαφέροντος καί τής συμμετοχής τών με
γάλων έργατικών μαζών, εις τήν προσπάθειαν τής Σοβιετικής Δικαιοσύνης. 'Η Γκε- 
πεοΰ ήτο, προ πάντων, τό οργανον τής δικτατορίας τού προλεταριάτου, άρμόδιον 
διά τήν έπιβολήν ποινών, τό οργανον τής άπολύτου καί αύστηράς δικαιοσύνης, διά τήν 
άντιμετώπισιν τών άντέπαναστατικών στοιχείων. 'Οπωσδήποτε όμως, ό τυπικός 
διαφορισμός τών καθηκόντων τού Δικαστηρίου καί τής Γκεπεοϋ, διαφαίνεται καθαρά 
εις τον άναγκαστικόν καί διαπαιδαγωγικόν χαρακτήρα τής δράσεως αύτών.

'Η Γκεπεοϋ ή ή Τσεκά ήτο όργανον τής Σοβιετικής δυνάμεως διά τήν έπιβο
λήν ποινών. Τό όργανον αύτό ήτο περίπου άνάλογον μέ τήν ’Επιτροπήν Δημοσίας 
’Ασφαλείας, πού έδημιουργήθη κατά τήν διάρκειαν τής Γαλλικής Έπαναστάσεως 
διά τήν τιμωρίαν τών κατασκόπων, τών συνομωτών, τών τρομοκρατών, τών λη
στών, τών κερδοσκόπων καί κιβδηλοποιών, ή οποία είχε χαρακτήρα πολίτικο—στρα
τιωτικού δικαστηρίου, διά τήν άντιμετώπισιν τών άντέπαναστατικών ένεργειών τών 
κεφαλαιοκρατών καί τών πρακτόρων των. 'Η Γκεπεοϋ ήτο ό τρόμος τών κεφαλαιο
κρατών, «ό άκοίμητος φρουρός τής έπαναστάσεως», τό «γυμνό σπαθί εις τά χέρια 
» τού προλεταριάτου» (Στάλιν «Τά Προβλήματα τού Λενισμοΰ», 9η έκδοσις, σ. 312).

Κατά συνέπειαν, ή Γκεπεοϋ έξ αρχής ήτο οργανον άντιμετωπίσεως τών έχθρών 
τής δικτατορίας τού προλεταριάτου : ΤΗτο «μία όργάνωσις ικανή ν’ άπαντα μέ άμε- 
» σον καί κεραυνοβόλον άνταπόδοσιν εις τά κτυπήματα τών συνομωτών» (Β. I. 
Λένιν, «Πλήρεις ’Εργασίαι» XXVII, σελ. 140) κατά τάς όξυτέρας φάσεις τών έπι- 
θέσεων τών έχθρών τής έργατικής τάξεως κατά τής Σοβιετικής δυνάμεως. ’Έτσι 
καθορίζεται ή φύσις τής δράσεώς της πού διαχωρίζεται έκ τής συνήθους δικαστικής 
έξουσίας.

Εϊχομεν καθιερώσει εις τά Δικαστήρια, γενικώς, μίαν έξελιγμένην μορφήν δι- 
κονομικής διαδικασίας, πού έπέτρεπε τήν ένεργόν συμμετοχήν τού κατηγορουμένου 
καί τής ύπερασπίσεώς του, τήν παρακολούθησιν καί τον έλεγχον τής ύποθέσεως καί 
τήν έξέτασιν τών στοιχείων τής συζητήσεως κλπ. ύπο τού κοινού.

Εις τήν διαδικασίαν τήν οποίαν ήκολούθησεν ή Γκεπεοϋ, έκυριάρχει ή έπιχει- 
ρησιακή φύσις τής έξεταζομένης ύποθέσεως. Τό στοιχείου τής συζητήσεως έλλειπεν 
άπό τήν διαδικασίαν (δέν παρίστατο συνήγορος διά τήν ύπεράσπισιν καί δέν έκα- 
λοΰντο μάρτυρες ύπέρ τοϋ κατηγορουμένου, κατά τάς συνεδριάσεις τού Συμβουλίου 
τής Γκεπεοϋ κλπ.). 'Η Γκεπεοϋ καί τό Δικαστηρίου έχρησιμοποίουν διαφορετικάς 
μεθόδους εις τον άγώνα τοϋ Κράτους έναντίον τών ταξικών έχθρών. 'Η έφαρμογή
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της μιας ή τής άλλης έκ των μεθόδων αύτών καθωρίζετο μόνον έκ των συγκεκριμέ
νων συνθηκών τοΰ ταξικού άγώνος ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προκειμένης 
άντεπαναστατικής ύποθέσεως. (Π.χ. ή άνάκρισις διά περιπτώσεις άγροτικής δολιο
φθοράς άνετίθετο εις τό Δικαστικόν Συμβούλιον τής Γκεπεοϋ, ένφ οί υποθέσεις τής 
ηλεκτρικής δολιοφθοράς άνετίθεντο εις τό Άνώτατον Δικαστήριον τής Ε.Σ.Σ.Δ.).

’Αλλά πρέπει ταύτοχρόνως νά τονίσωμεν κατά τον πλέον έμφαντικόν τρόπον 
τό γεγονός δτι... Π ρ ώ τ ο ν  : τά όργανα τής Γκεπεοϋ έλειτούργουν μέ βάσιν τήν 
αυτήν έπαναστατικήν «νομιμότητα», όπως καί τό Δικαστήριον, μέ τήν προϋπόθεσιν 
ότι αί ένέργειαί των διέπονται έξ ειδικών νόμων καί όχι άποκλειστικώς καί μόνον 
έκ τοΰ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας. Δ ε ύ τ ε ρ ο ν  : τό Δικαστήριον ήτο εις τον 
ίδιον άκριβώς βαθμόν, ως καί ή Γκεπεοϋ, όργανον άμειλίκτου διώξεως τών έκμεταλ- 
λευτών καί λοιπών εχθρών τής εργατικής τάξεως. Ή  μόνη διαφορά ήτο, ότι ή μέ
θοδος εφαρμογής τής διώξεως αυτής, διέφερε τής διώξεως πού έφήρμοζαν τά όργανα 
τής Γκεπεοϋ. Μέ άλλας λέξεις τό Δικαστήριον άντεπροσώπευε τήν απόλυτον νομιμό
τητα μέ βάσιν τό σύνολον τής Δικαιοσύνης, άναφορικώς προς τούς ταξικούς εχθρούς. 
'Η άσκουμένη ύπό τής Γκεπεοϋ δίωξις έπέβλεπε κατά κύριον λόγον εις τον εκφο
βισμόν τών ταξικών εχθρών, χωρίς νά διαχωρίζη άπό τήν εύθύνην τό θέμα «βελτιώ- 
σεως» συνειδήσεων, ένώ ή άσκουμένη ύπό τοΰ Δικαστηρίου δίωξις άπέβλεπε, χάρις 
στή δημοσιότητα τής διαδικασίας, είς τήν κινητοποίησιν τής δημοσίας προλεταριακής 
γνώμης διά ν’ άγωνισθή εναντίον τών ταξικών εχθρών, μεθ’ όλων τών μηχανορρα
φιών των κατά τοΰ Σοβιετικοΰ Καθεστώτος. Κατά συνέπειαν ή Γκεπεοϋ καί τό Δι- 
καστήριον άποτελοΰσαν διαφόρους άπόψεις τοΰ ταξικοΰ άγώνος κατά τών έκμεταλ- 
λευτών πού άντιδροΰσαν είς τήν δικτατορίαν τοΰ προλεταριάτου. (*)

4. Τό Ειδικόν Συμβούλιον τής Ν ι-Κ α -Bc -Ντέ.
Τό Δικαστικόν Συμβούλιον τής Γκεπεοϋ συνέχισε τήν λειτουργίαν του μέχρι 

τό 1934, όταν κατηργήθη είς τήν ρύμην τής γενικής άναδιοργανώσεως, κατά τήν 
οποίαν ή Γκεπεοϋ συνεχωνεύθη είς τήν Νικαβεντέ (N.K.V.D.) Λαϊκή ’Επιτροπή 
’Εσωτερικών Υποθέσεων (2). Τότε οί Σοβιετικοί σχολιασταί ήρμήνευον τήν μετα
βολήν αύτήν, ώς άποφασιστικόν βήμα έξασφαλίσεως μεγαλυτέρας προστασίας τών 
άτομικών δικαιωμάτων. «Ή  Σοβιετική Κυβέρνησις άλλάζει κατεύθυνσιν είς τον 
» άγώνα της... 'Ο ρόλος τών Δικαστηρίων καθίσταται κάθε μέρα καί πιο σημαν- 
» τικός», έ'γραφεν ή Ίσβέστια (3). Ή  Πράβδα έχρησιμοποίησε πλέον έντονον έμ- 
φασιν : « ’Από τώρα καί είς τό εξής τά Σοβιετικά Δικαστήρια θά είναι είς θέσιν 
» νά άνακρίνουν άμέσως καί είς τήν εντέλειαν όλα τά ζητήματα πού σχετίζονται μέ 
» τήν άσφάλειαν τοΰ καθεστώτος. Αύτός είναι ό λόγος πού τό Δικαστικόν Συμβού- 
» λιον τής Γκεπεοϋ κατηργήθη διά κυβερνητικού διατάγματος». (4)

’Αλλά τό Διάταγμα τής 10ης ’Ιουλίου 1934, ένώ κατήργει τό Δικαστικόν 
Συμβούλιον τής Γκεπεοϋ, άνήγγειλεν είς τό άρθρον 8 τήν συγκρότησιν τοΰ Είδικοΰ 
Συμβουλίου τής Νικαβεντέ. Ή  λειτουργία τοΰ Είδικοΰ Συμβουλίου καθωρίσθη ύπό 
τοΰ Διατάγματος τής 5ης Νοεμβρίου 1934. Παραθέτομεν τά δύο αύτά διατάγματα

1. Α.Τ. Βισίνκυ καί B.S. Ούντέριβιτς «Έγκληματολογική άνάκρισις» (Μόσχα 1936), 
1 σελ. 28-29 Ρωσιστί.

2. Ίζβέστια, 11ης ’Ιουλίου 1934 (Σ .Μ . 6 Ρωσικός τίτλος Izvestya (ή τά Ίζβέστια).
3. Πράβδα, 11ης ’Ιουλίου 1934, άρθρον ύπό τίτλον «Προστασία της ’Επαναστατικής Τάξεως 

της Κυβερνητικής ’Ασφαλείας».
Σ.Μ . 4. Τόν Φεβρουάριον τοΰ 1941 άνηγγέλθη ό διαχωρισμός τής Νικαβεντέ είς δύο ’Επι

τροπείας τής ’Ασφαλείας τοΰ Καθεστώτος (N.K.G.B.) καί τών ’Εσωτερικών ύποθέσεων (Ν.Κ. 
V .D .). Τό 1941ήνώθησαν άπό ένα ’Επίτροπον, διά νά χωρισθοϋν έκ νέου τό 1946 εις τά δνομα- 
σθέντα Υπουργεία ’Ασφαλείας τοΰ Καθεστώτος (M.G.B.) καί ’Εσωτερικών (Μ.V. D .). Τό 1953 
ήνώθησαν ύπό τίτλον 'Χπουργεΐον ’Εσωτερικών'Υποθέσεων (M.V. D.), ύπό τόν άλλοτε πανίσχυ- 
ρον Μπέρια.
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ώς έχουν, διότι επί τη βάσει αυτών, διεξάγεται ή διοικητική ποινική διαδικασία εις 
τήν Ε.Σ.Σ.Δ. :

ΑΠ Ο ΦΑ ΣΙΣ ΤΗ Σ Κ Ε Ν ΤΡ ΙΚ Η Σ  Ε Κ ΤΕ Λ Ε Σ ΤΙΚ Η Σ  Ε Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η Σ  ΤΗ Σ Ε.Σ .Σ .Δ .

Ά  ρ θ ρ ο ν 283.—Άναφερόμενον εις τήν συγκρότησιν τής Λαϊκής Επιτρο
πείας των ’Εσωτερικών 'Υποθέσεων τής Σοβιετικής Ένώσεως.

'Η Κεντρική ’Εκτελεστική ’Επιτροπή τής Ε.Σ.Σ.Δ. άποφασίζει :
1) Τήν δημιουργίαν τής Λαϊκής ’Επιτροπείας τών Εσωτερικών 'Υποθέ

σεων τής Σοβιετικής Ένώσεως (N.K.V.D.), εις τήν οποίαν συγκεντρώνεται ή Κρα
τική Πολιτική Διοίκησις (G .P.U.).

2) Τήν άνάθεσιν εις τήν Λαϊκήν Επιτροπείαν τών ’Εσωτερικών 'Υποθέ
σεων :

α ) Τής προστασίας τής έπαναστατικής τάξεως καί άσφαλείας του καθεστώτος.
β) Τής προστασίας τής δημοσίας (σοσιαλιστικής) περιουσίας.
γ ) Τής ευθύνης διά τά πολιτικά κρατικά άρχεϊα (καταγραφή γεννήσεων, 

θανάτων, γάμων καί διαζυγίων).
δ) τής προστασίας τών συνόρων.
3 ) Τήν δημιουργίαν τών άκολούθων γραφείων έντός'τής Λαϊκής’Επιτροπείας 

Εσωτερικών 'Υποθέσεων :
α) Κεντρικού Γραφείου Άσφαλείας τού Καθεστώτος, 
β) Κεντρικού Γραφείου Ειδικής ’Αστυνομίας (Μιλίτσια) ’Εργατών καί 

’Αγροτών.
{£ γ ) Κεντρικού Γραφείου Προστασίας Συνόρων καί ’Εδάφους.
I,- δ) Κεντρικού Γραφείου Πυροσβέσεως.

ε) Κεντρικού Γραφείου ’Επανορθωτικών Στρατοπέδων ’Εργασίας καί 
’Εργατικών ’Αποικιών.

στ) Γραφείου Πολιτικών 'Υποθέσεων, 
ζ) Οικονομικού καί Διοικητικού Γραφείου.

4) Τήν όργάνωσιν εις τάς Δημοκρατίας, Λαϊκών Δημοκρατικών ’Επιτρο
πειών ’Εσωτερικών 'Υποθέσεων, αί όποϊαι νά διέπωνται ύπό τών ιδίων νομικών 
διατάξεων ώς καί ή Λαϊκή ’Επιτροπεία ’Εσωτερικών 'Υποθέσεων τής Ένώσεως 
καί τήν έγκαθίδρυσιν εις τήν 'Ομόσπονδον Ρωσικήν Σοβιετικήν Σοσιαλιστικήν Δημο
κρατίαν (Ο.Ρ.Σ.Σ.Δ.) (*) καί εις τήν θέσιν τού Λαϊκού 'Ομοσπονδιακού Δημοκρα
τικού Επιτρόπου τών Εσωτερικών 'Υποθέσεων, ενός Πληρεξουσίου τής Λαϊκής 
’Επιτροπείας ’Εσωτερικών 'Υποθέσεων τής Ε.Σ.Σ.Δ.

Τήν όργάνωσιν εις τάς Αύτονόμους Δημοκρατίας, εις τά Διαμερίσματα καί εις 
τάς Επαρχίας, γραφείων τής Λαϊκής Επιτροπείας ’Εσωτερικών 'Υποθέσεων τής 
Ένώσεως.

5) Τήν κατάργησιν τού Δικαστικού Τμήματος τής Γκεπεοΰ.
6) "Οπως ή λαϊκή ’Επιτροπεία ’Εσωτερικών 'Υποθέσεων καί τά περιφε

ρειακά της όργανα διαβιβάζουν τάς δικογραφίας δι’ δλας τάς υποθέσεις, τό ταχύτερον, 
μετά τό τέλος τής σχετικής εργασίας εις τό αρμόδιον δικαστικόν δργανον, συμμορφού- 
μενα προς τάς μεθόδους πού καθορίζουν οί ΐσχύοντες νόμοι.

7) "Οπως υποθέσεις, πού άφοροΰν τό Γραφεΐον Άσφαλείας τού Καθεστώτος 
τής Λαϊκής ’Επιτροπείας Εσωτερικών 'Υποθέσεως διαβιβάζωνται προς τό Ά νώ- 
τατον Δικαστήριον τής Ε.Σ.Σ.Δ. Έ φ ’ όσον άφοροΰν υποθέσεις προδοσίας, κατα
σκοπίας καί τά τοιαΰτα, πρέπει νά διαβιβάζωνται προς τό Στρατιωτικό Τμήμα 
τού Άνωτάτου Δικαστηρίου τής Ε.Σ.Σ.Δ. ή προς τό άρμόδιον Στρατοδικεΐον.

8) "Οπως όργανωθή Ειδικόν Συμβούλιον, τό όποιον νά προσαρτηθή εις τήν

Σ.Μ. 1. Μία έκ τών «Δημοκρατιών» της Ε.Σ.Σ.Δ.
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Λαϊκήν ’Επιτροπείαν ’Εσωτερικών 'Υποθέσεων της Ε.Σ.Σ.Δ. καί νά ύπόκειται εις 
ξεχωριστήν νομοθεσίαν. Είς τό Συμβούλιον τούτο παρέχεται τό δικαίωμα νά άπο- 
φασίζη καί νά διατάσση, διά διοικητικής διαδικασίας, έκτόπισιν έξ ώρισμένων πε
ριοχών, εξορίαν καί έγκατάστασιν εις άλλας περιοχάς, περιορισμούς είς επανορθω
τικά στρατόπεδα εργασίας, διάρκειας μέχρι πέντε ετών, καθώς επίσης καί άπέλασιν 
είς το εξωτερικόν.

9) "Οπως άνατεθή εις τήν Λαϊκήν ’Επιτροπείαν ’Εσωτερικών 'Υποθέσεων 
τής Σοβιετικής Ένώσεως ή είσήγησις εις το Συμβούλιον τών Λαϊκών ’Επιτρόπων 
κανονισμού, το όποιον θά διέπη τήν Λαϊκήν ’Επιτροπείαν’Εσωτερικών'Υποθέσεων 
τής Ένώσεως.

Μ. ΚΑ ΛΙΝ ΝΙΝ
Πρόεδρος τής Κεντρικής ’Εκτελεστικής 

’Ε πιτροπής τής Ε.Σ.Σ.Δ.
A. Ε Ν Ο ΤΚ ΙΝ ΤΖ Ε

Γραμματεύς τής Κεντρικής ’Εκτελεστικής 
'Ε πιτροπής τής Ε.Σ.Σ.Δ.

Κρεμλϊνον, Μ όσχα 10 ’Ιουλίου 1934
Δ ημοσίευσις εις τό ψύλλον 160 τής Ί σβέστ ια  τής Κεντρικής ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής 

τής Ένώσεως 10 ’Ιουλίου 1934. ( ι )
ΑΠ Ο ΦΑ ΣΙΣ ΤΗ Σ Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Η Σ  Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ ΙΚ Η Σ  Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η Σ  ΤΗ Σ Ε .Σ .Σ .Δ .

"Α ρ θ ρ ο ν 84.—Άναφερόμενον είς το Ειδικόν Συμβούλιον τής Λαϊκής ’Ε
πιτροπείας ’Εσωτερικών 'Υποθέσεων τής Ε.Σ.Σ.Δ.

Συνέχεια τής παραγράφου 8 τού διατάγματος τής Κεντρικής ’Εκτελεστικής 
’Επιτροπής τής Ε.Σ.Σ.Δ. το όποιον ισχύει από τής 10 ’Ιουλίου 1934 σχετικώς προς 
.τήν συγκρότησιν τής Λ αϊκής’Επιτροπείας ’Εσωτερικών 'Υποθέσεων τής Σοβιετικής 
Ένώσεως (Συλλογή Νόμων τής Ε.Σ.Σ.Δ. 1934, ’Αριθμός 35, άρθρον 283), ή Κεν
τρική ’Εκτελεστική ’Επιτροπή τού Συμβουλίου τών Λαϊκών ’Επιτρόπων τής Ε.Σ.Σ.Δ 
άποφασίζει όπως :

1) Παρασχεθή είς τήν Λαϊκήν ’Επιτροπείαν Εσωτερικών 'Υποθέσεων τής 
Ε.Σ.Σ.Δ. (τήν Νικαβεντέ) τό δικαίωμα ν’ άποφασίζη δι’ άτομα γνωστά ώς κοινω- 
νικώς επικίνδυνα : α) εξορίαν διάρκειας οχι περισσότερον άπό πέντε έτών, είς ώρι- 
σμένας περιοχάς, αί όποϊαι άναφέρονται είς τον κατάλογον πού ένέκρινεν ή Λαϊκή 
’Επιτροπεία Εσωτερικών 'Υποθέσεων τής Ε.Σ.Σ.Δ., β) έκτόπισιν διάρκειας όχι 
περισσότερον άπό πέντε έτών έκ τών πρωτευουσών, τών μεγάλων πόλεων καί τών 
βιομηχανικών κέντρων τής Ε.Σ.Σ.Δ., γ )  περιορισμόν είς έπανορθωτικά στρατόπεδα 
έργασίας, διάρκειας όχι περισσότερον τών πέντε έτών, δ) άπέλασιν έκ τών ορίων 
τής Ε.Σ.Σ.Δ. τών άλλοδαπών, οί όποιοι είναι γνωστοί, ώς κοινωνικώς έπικίνδυνοι.

2) Διά τήν έπίτευξιν τής έφαρμογής τών μέτρων τού προηγουμένου άρθρου 1, 
συγκροτηθή Ειδικόν Συμβούλιον, ύπαγόμενον είς τήν Λαϊκήν ’Επιτροπείαν ’Εσωτε
ρικών 'Υποθέσεων, άποτελούμενον έκ : 1) του άναπληρωτοΰ τού Λαϊκού Επιτρό
που ’Εσωτερικών 'Υποθέσεων τής Ε.Σ.Σ.Δ., β) τού πληρεξουσίου τού Λαϊκού Ε 
πιτρόπου ’Εσωτερικών 'Υποθέσεων τής Ε.Σ.Σ.Δ. στο Ο.Ρ.Σ.Σ.Δ., γ ) τού αρχη
γού τού Κεντρικού Γραφείου τής ’Αστυνομίας (Μιλίτσια) διά τούς Έργάτας καί 
Άγρότας, δ) τού Λαϊκού ’Επιτρόπου ’Εσωτερικών 'Υποθέσεων τής Δημοκρατίας 
τής Ένώσεως, είς τήν οποίαν ή έξεταζομένη ύπόθεσις δημιουργήθηκε.

3) Είς τάς συνεδριάσεις τού Ειδικού Συμβουλίου συμμετέχει, εϊτε ό Είσαγγε- 
λεύς τής Ε.Σ.Σ.Δ. ή ό βοηθός του. Ουτος εχει δικαίωμα νά διατυπώση διαμαρτυρίαν 
προς τό Προεδρεΐον τής Κεντρικής ’Εκτελεστικής Επιτροπής, είς περίπτωσιν πού

(1) Άπό τό No 36 (1934) τό επίσημον δισεβδομαδιαϊον δελτίον «Συλλογή Νόμων της 
Ε.Σ.Σ.Δ.» Ρωσιστί.
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διαφωνεί εΐτε προς τήν άπόφασιν του Ειδικού Συμβουλίου ή προς τδ γεγονδς τής 
υποβολής τής έξεταζομένης ύποθέσεως εις τδ Εΐδικδν Συμβούλιου.

Εις παρόμοιας περιπτώσεις αί αποφάσεις πού λαμβάνονται ύπό τοΰ Ειδικού 
Συμβουλίου άναστέλλονται μέχρις δτου γνωστοποιηθούν εις αύτδ τά πορίσματα τής 
Κεντρικής ’Εκτελεστικής ’Επιτροπής τής Ε.Σ.Σ.Δ.

4) 'Η άπόφασις τοΰ Ειδικού Συμβουλίου, ή οποία διατάσσει εξορίαν ή φυλά- 
κισιν εις έπανορθωτικδν στρατόπεδον έργασίας συγκεκριμένου προσώπου, αναφέρει 
τήν αιτίαν τής επιβολής τοΰ μέτρου αύτοΰ καί καθορίζει τδν τόπον καί χρόνον τής 
εξορίας ή τής φυλακίσεως εις στρατόπεδον.

5) Τδ Εΐδικδν Συμβούλιον εχη δικαίωμα νά : α) έλαττώση τήν διάρκειαν 
τής έξορίας ή τής φυλακίσεως εις έπανορθωτικδν στρατόπεδον έργασίας, άναλόγως 
πρδς τήν διαγωγήν των εξόριστων ή των κρατουμένων εις τά στρατόπεδα αύτά, βα
σίζοντας τήν άπόφασί του εις τήν κρίσιν των άντιστοίχων πρακτόρων τής Λαϊκής 
’Επιτροπείας ’Εσωτερικών 'Υποθέσεων τής Ε.Σ.Σ.Δ., β) έλευθερώνη τούς κρατου
μένους εις τάς είδικάς έργατικάς άποικίας.

Μ. ΚΑΛΛΙΝΗΝ
Πρόεδρος τής Κ εντρικής ’Εκτελεστικής 

'Ε πιτροπής τής Ε.Σ.Σ.Δ.
ΡΟ ΥΝ ΤΕΟ ΥΤΑ Κ

’Αντιπρόεδρος τοΰ Συμβουλίου των Λαϊκών 
’Επιτρόπων τής Ε.Σ.Σ.Δ.

A. ΕΝ Ο ΥΚ ΙΝ ΤΖ Ε
Γραμματεύς τής Κεντρικής ’Ε κτελεστικής 

'Ε πιτροπής τής Ε.Σ.Σ.Δ.
Κρεμλϊνον, Μόσχα 5 Νοεμβρίου 1934 ( ι )

Καθίσταται σαφές, ότι υπάρχουν δύο βασικαί διαφοραί μεταξύ τοΰ Ειδικού 
Συμβουλίου τής Νικαβεντέ καί τοΰ παλαιοΰ Δικαστικού Συμβουλίου τής Γκεπεοΰ. 
Πρώτον : ή διοικητική ποινική διαδικασία εύρίσκεται τώρα εις τάς χεϊρας τοΰ 
Εΐσαγγελέως. Δεύτερον : ή δικαιοδοσία τοΰ Εΐδικοΰ Συμβουλίου φαίνεται πλέον 
εύρυτέρα, διότι περιορίζεται μέν εις ώρισμένα εγκλήματα, άλλ’ ή δύναμις (άρμο- 
διότης) αύτοΰ έπεκτείνεται εις άπαντα τά άτομα, τά όποια θεωρούνται «κοινωνικώς 
επικίνδυνα» εις τά «μάτια» τής Νικαβεντέ.

'Η Νικαβεντέ, μόνη της, άποφασίζει πότε θά άκολουθηθή ή νόμιμος διαδι
κασία όταν μία ύπόθεσις παραπέμπεται εις τά (τακτικά) κανονικά δικαστήρια ή εις 
τδ Εΐδικδν Συμβούλιον, τδ όποιον υπάγεται εις τήν δικαιοδοσίαν της.

Σχετικώς πρδς τοΰτο, υπάρχει έ'να διαφωτιστικόν άπόσπασμα έκ τοΰ « ’Εγχει
ριδίου τής Νικαβεντέ», εις τδ όποιον άναλύονται «Περιπτώσεις συλλήψεως καί άνα- 
κρίσεως». Έ ξ αύτοΰ καταφαίνεται ότι ή άποστολή τοΰ Εΐδικοΰ Συμβουλίου έξετε- 
λέσθη εις τήν πράξιν συμφώνους πρδς τδ Σύνταγμα τής Ε.Σ.Σ.Δ., τοΰ 1936, τδ όποιον 
προστατεύει τά «θεμελιώδη δικαιώματα τών πολιτών» καί τον Κώδικα τής Ποινικής 
Δικονομίας τής Ο.Ρ.Σ.Σ.Δ.

"Ακρως απόρρητον

Π Ε Ρ ΙΠ Τ Ω Σ Ε ΙΣ  ΣΥΛ Λ Η Ψ ΕΩΣ ΚΑ Ι Α Ν Α Κ ΡΙΣ Ε Ω Σ

Συμφώνως πρδς τδ άρθρον 127 τοΰ Συντάγματος τής Ε.Σ.Σ.Δ. (2) ή σύλληψις

1. Δέον νά σημειωθή ότι κατ’ άντίθεσιν πρδς την συνήθως άκολουθουμένην τακτικήν, σχε
τικώς μέ τά σημαντικά Διατάγματα, τδ Διάταγμα τοΰτο της 5ης Νοεμβρίου 1934 δέν έδημοσιεύθη 
εις τήν Ίσβέστια τής Κεντρικής Εκτελεστικής ’Επιτροπής τής Ένώσεως, άλλ’ έδημοσιεύθη εις τήν 
έπίσημον «Συλλογήν τών Νόμων» τήν 7ην Μαρτίου 1935, δηλαδή τέσσαρας μήνας μετά τήν έναρ- 
ξιν τής ισχύος του.

2. Τδ άρθρον 127 τοΰ Συντάγματος τής Ε.Σ.Σ.Δ. άναφέρει: «Οί πολϊται τής Ε.Σ.Σ.Δ. 
» προστατεύονται διά τοΰ άπαραβιάστου τοΰ προσώπου. Ούδέν άτομον συλλαμβάνεται έκτδς διά 
» δικαστικής άποφάσεως ή έγκρίσεως τοΰ Εΐσαγγελέως».
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είναι δυνατή μόνον κατόπιν άποφάσεως τοϋ Δικαστηρίου ή συγκαταθέσεως του 
Εΐσαγγελέως.

Διά να έπιτευχθη ή συγκατάθεσις αυτή, τό οργανον πρέπει να συντάξη, συμ- 
φώνως προς τον Κανονισμόν τοϋ Συμβουλίου των Λαϊκών Επιτρόπων τής Ε.Σ.Σ.Δ. 
καί τής Κεντρικής Επιτροπής τοϋ Κόμματος, πού έψηφίσθησαν την 17 Νοεμβρίου 
1938, δικαιολογημένην κατάθεσιν, την οποίαν νά έγκρίνη ό Λαϊκός Επίτροπος των 
Εσωτερικών Υποθέσεων ή ό βοηθός αύτοΰ εις τό Κέντρον ή ό Λαϊκός ’Επίτροπος 
τής Ένώσεως τών Δημοκρατιών καί ό Διευθυντής τής Νικαβεντέ εις τήν περιοχήν 
όπου συντάσσεται ή κατάθεσις (τα περιφερειακά όργανα τής Νικαβεντέ δέν έχουν 
τοιοΰτον δικαίωμα).

'Ο Είσαγγελεύς πρέπει νά άναγράψη έπί τής καταθέσεως αυτής τήν συγκατά
θεσήν του. Μετά ταύτην συντάσσεται ή διαταγή συλλήψεως καί άνακρίσεως καί ή 
κατάθεσις τίθεται εις τόν φάκελλον.

Διά τήν άποδοτικήν πρόοδον τής άνακρίσεως, ή δικαιολογημένη κατάθεσις 
δέν πρέπει νά παρουσιάζεται άμέσως εις τόν συλληφθέντα. Διά νά μπορέση όμως ούτος 
νά έπωφεληθή τών δικαιωμάτων πού τοϋ παρέχει τό άρθρον 146 (-1) τοϋ Κωδικός 
τής Ποινικής Δικονομίας τής Ο.Ρ.Σ.Σ.Δ., συντάσσεται ταύτοχρόνως μέ τήν διατα
γήν συλλήψεως πού άφορα τήν κράτησιν τοϋ υπόπτου ατόμου, μία σύντομος έκθεσις 
(ένημερώσεως) μή περιλαμβάνουσα ένδειξιν τοϋ προσαπτομένου έγκλήματος, άλλά 
μόνον τ ’ άντίστοιχα άρθρα τοϋ Ποινικοΰ Κώδικας.

'Η έκθεσις αυτή πρέπει έπί πλέον νά έγκριθή άπό τήν Λαϊκήν ’Επιτροπείαν 
καί νά κυρωθή ύπό τοϋ Εΐσαγγελέως.

Μόλις προσαχθή εις τό Κατάστημα τής Νικαβεντέ, δίδεται εις τόν κατηγο
ρούμενον ή έκθεσις, τήν οποίαν πρέπει νά ύπογράψη διά νά προστεθή κατόπιν εις τόν 
φάκελλον.

'Ο νόμος προβλέπει ότι ή διάρκεια τής κρατήσεως δι’ άνάκρισιν τοϋ συλλη- 
φθέντος ατόμου, δέν πρέπει νά είναι μεγαλυτέρα τών δύο μηνών. Εις τό χρονικόν 
τοΰτο διάστημα πρέπει νάσυνπληρωθή ή άνάκρισις καί ή όλη ύπόθεσις νά διαβιβασθή 
εις τό Δικαστήριον—Γραφεΐον Εΐσαγγελέως—ή εις τό Ειδικόν Συμβούλιον. Άλλά δέν 
είναι πάντοτε δυνατόν εις περιπτώσεις σοβαρών «μαζικών» υποθέσεων νά συμπλη- 
ρωθή ή άνάκρισις εις τό χρονικόν αύτό διάστημα. Εις παρομοίας περιπτώσεις ό άνα- 
κριτής, συμφώνως προς τό άρθρον 116 (2) τοϋ Κώδικος τής Ποινικής Δικονομίας 
τής Ο.Ρ.Σ.Σ.Δ., πρέπει νά ύποβάλη αίτησιν προς τόν Εισαγγελέα, άναφέρων τούς 
λόγους διά τήν παράτασιν τοϋ χρόνου τής άνακρίσεως.

'Η πραγματική κατηγορία πρέπει νά επισυνάπτεται εις κάθε δικογραφίαν πού 
διαβιβάζεται εις τό Δικαστήριον, εις τόν Εισαγγελέα ή εις τό Ειδικόν Συμβούλιον.

Εις τήν κατηγορίαν αυτήν πρέπει νά επισυνάπτεται σημείωμα πού νά δίδη : 
α) Τά ονόματα τών συλληφθέντων άτόμων, τόν τόπον τής φυλακής όπου κρατούνται

1. Τό άρθρον 146 τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας αναφέρει : «Ό  άνακριτής συντάσσε 
» δήλωσιν, άφορώσαν τήν διαλογήν τής δικαστικής μεθόδου τής έκδικάσεως τοϋ έγκλήματος, 
» διά τό όποιον τό άτομον κατηγορεΐται καί τήν αιτίαν προσφυγής εις τήν μίαν ή τήν άλλην μέ- 
» θοδον έκδικάσεως. Ή  δήλωσις αυτή χρησιμοποιείται πάραυτα ώς μέσον ένημερώσεως τοϋ 
» κατηγορουμένου καί κοινοποιείται εις τόν Εισαγγελέα».

2. Τό άρθρον 116 τοϋ Κώδικος τής Ποιν. Δικονομίας άναφέρει: « Ή  προκαταρκτική άνά- 
» κρισις τών έγκλημάτων τοϋ άρθρ. 108 δέον νά περατοΰται έντός χρονικοϋ διαστήματος δύο μη- 
» νών, άπό τής ένάρξεως τής άνακρίσεως, δ δέ χρόνος διαβιβάσεως τής δικογραφίας εις τό Δικα- 
» στήριον, τής διακοπής τής ποινικής διαδικασίας περιλαμβάνεται εις τήν προθεσμίαν αυτήν. Πα- 
» ράτασις τής προθεσμίας ταύτης έπί ένα μήνα ή καί πλέον δίδεται μόνον ύπό τοϋ Περιφερειακού 
» Εΐσαγγελέως καί κατόπιν ήτιολογημένης άποφάσεως. Τό δικαίωμα τής έκ νέου γενικής παρα- 
» τάσεως τής προθεσμίας έντός τών ορίων τής Δημοκρατίας είς ήν περίπτωσιν τοπικαί συνθήκαι 
» καθιστούν τοΰτο άναγκαϊον, άνήκει είς τόν Εισαγγελέα τής Δημοκρατίας».
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καί την ημερομηνίαν της συλλήψεώς των. β) Τά ονόματα καί τάς διευθύνσεις των 
κατηγορουμένων άτόμων, τά όποια δεν συνελήφθησαν. γ ) Τά ονόματα καί τάς 
διευθύνσεις των μαρτύρων διά νά προσέλθουν εις τό δικαστήριον (έάν ή ύπόθεσις 
διεβιβάσθη εις αυτό), δ) Πίνακα των στοιχείων κατηγορίας πού περιέχονται εις την 
δικογραφίαν, ε) ’Αριθμούς των άποδείξεων διά τά άντικείμενα αξίας καί τά έ'γγραφα 
πού κατεσχέθησαν εις τον συλληφθέντα.

Έ κ του παρατεθέντος κειμένου καταφαίνεται, ότι ή κράτησις εις τά κτίρια ή 
τάς φυλακάς τής Νικαβεντέ δύναται νά διαρκέση έπί χρονικόν διάστημα δύο μηνών 
καί ότι ή προθεσμία αύτή δύναται νά παραταθή. Έ χει ούσιαστικήν σημασίαν νά άνα- 
φερθή ενταύθα, ότι όλα τά επανορθωτικά στρατόπεδα, αί φυλακαί καί τά ποινικά ι
δρύματα τής Ε.Σ.Σ.Δ. ύπήχθησαν υπό τον έλεγχον τής Νικαβεντέ άπό τού ’Οκτω
βρίου 1934. (1)

’Επίσης πρέπει ν’ άναφερθή ότι ή ποινή των πέντε ετών—τό θεωρητικόν άνώ- 
τατον όριον, τό όποιον καθωρίσθη υπό τού Ειδικού Συμβουλίου, δύναται εις την 
πραγματικότητα νά παραταθή κατά βούλησιν ύπό τών άρχών τής Νικαβεντέ καί μέχρι 
φυλακίσεως άορίστου διάρκειας.

Ό  I. Λ. ’Άβερμπακχ, ένας άπό τούς Σοβιετικούς σχολιαστάς τής εφαρμογής 
τής επανορθωτικής εργασίας, δίδει μερικάς λεπτομέρειας περί τής πειθαρχίας εις τά 
στρατόπεδα.

«'Η «δουλειά» εις τά στρατόπεδα είναι σκληρά. ’Εφαρμόζεται ή αύστηρο- 
» τέρα πειθαρχία πού θά μπορούσε κανείς νά διανοηθή. "Οπως υποκινούνται διά 
» παντός δυνατού μέσου ή φιλότιμος καί αποδοτική έργασία, ή ενσυνείδητος έκτέ- 
» λεσις τού καθήκοντος καί ή ειλικρινής προσπάθεια «άλλαγής», έτσι άντιμετωπί- 
» ζονται μέ διαφόρων μ,ορφών άποφασιστικά μέτρα, άπό τής άπωλείας τών κοινωνι- 
» κών προνομίων εις τό στρατόπεδον, μέχρι τής πλέον σκληράς πειθαρχικής ποινής, 
» ή παράβασις τής πειθαρχίας τού στρατοπέδου, ή άρνησις «εργασίας», κάθε έκδή- 
» λωσις πού δείχνει κακοπιστίαν δι’ αύτήν καί ειδικώτερον κάθε προσπάθεια παρεμ- 
» ποδίσεως τής επιτυχίας τού προγράμματος άποδόσεως ή έκδήλωσιν υπέρ τών τα
υ ξικών εχθρών».

«Τά άκόλουθα μέτρα έφαρμόζονται : άποστέρησις τού δικαιώματος άφαιρέ- 
» σεως τού άριθμοΰ τών έργασίμων ήμερών, ποινή έξισουμένη προς παράτασιν τής 
» διάρκειας τής παραμονής εις τό στρατόπεδον (τό άντίθετον τής δυνατότητος μειώ- 
» σεως τής διάρκειας), άποστέρησις όλων τών άλλων προνομίου/, άποστολή είς άποι- 
» κίας μέ αύστηροτέραν πειθαρχίαν καί άπομόνωσιν ». (2)

'Ορισμένοι πρώην κρατούμενοι ήδυνήθησαν νά έξασφαλίσουν πιστοποιητικόν 
τής άποδοθείσης έλευθερίας εις αύτούς. ’Εξ αύτών παρατίθενται κατωτέρω τρία 
παραδείγματα. (3)

"Ενα πιστοποιητικόν συγκεκριμένως άναφέρει ποινήν, έπιβληθεΐσαν ύπό τού 
Ειδικού Συμβουλίου.

1. Τά ιδρύματα έπανορθωτικής εργασίας (οικήματα περιορισμού, τόποι άπομονωτικής 
φυλακίσεως, άποικίαι έπανορθωτικής εργασίας καί τό Γραφεϊον άναγκαστικής εργατικής έργα- 
σίας) ήδη τελοϋντα ύπό τήν Λαϊκήν ’Επιτροπείαν τής Δικαιοσύνης τής Ένώσεως τών Δημοκρα
τιών θά ύπάγωνται εφεξής είς τήν δικαιοδοσίαν τής Λαϊκής ’Επιτροπείας ’Εσωτερικών υποθέσεων 
τής Ε.Σ.Σ.Δ. καί τών περιφερειακών αύτής γραφείων». (Διάταγμα ύπ’ άριθ. 110/2467 της 27 
’Οκτωβρίου 1934. Συλλογή Νόμων τής Ε.Σ.Σ.Δ.).

2. Ι.Λ. Άβαρμπακχ, «Ά πό  τό έγκλημα είς τήν εργασίαν». (Μόσχα 1936) Ρ. 29 Ρωσιστί.
3. Τά πρωτότυπα τών τριών αυτών—καί πολλών παρομοίων—έγγράφων έχουν κατατεθή 

είς τήν «Βιβλιοθήκην Πολέμου—Έπαναστάσεο^ς καί Ειρήνης τοϋ Χοΰβερ»,εΐς τό Πανεπιστήμιον 
τοΰ Στάνφορντ.
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13 ’Ιουνίου 1939 
Ά ρ. 685 1511184

Ε.Σ.Σ.Δ.
Λαϊκή ’Ε πιτροπή ’Εσωτερικών ' Υποθέσεων (Ν ικαβεντέ)
ΓραφεΙον ’Επανορθωτικών Στρατοπέδων 
’Εργασίας εις Βορκάτα—Π έσιορσκ 
Διεύθυνσις·. Μ εταλεΐα Βορκάτας 

Περιοχή τον Νέτετσκ 
Δ ιαμέρισμα Ά ρχαντζέλσκ

ΠΙΣΤΟ Π Ο ΙΗ ΤΙΚ Ο Ν

Διά τον πολίτην Ποστόγιεφ ’Αλέξανδρον τοϋ Ίβάνοβιτς. ’Έτος γεννήσεως 1900. 
Καταγόμενος άπό τήν πόλιν Όσσοβετς, τέως πολιτείαν τοϋ Γκρόντο, πολίτης 

τής Ε.Σ.Σ.Δ., κάτοικος τής πόλεως Τασκέντ.
Καταδικασθείς ύπό τοϋ Είδικοΰ Συμβουλίου τής Νικαβεντέ τής Ε.Σ.Σ.Δ., 

τήν 20 Μαιου 1936, διά συμμετοχήν εις ομάδα Κ. Ρ. (άντιεπαναστατική) εις πεν
ταετή φυλάκισιν εις Επανορθωτικόν Στρατόπεδον Εργασίας. Μετά τήν έκτισιν 
τής ποινής του ό Ποστόγιεφ, άφοΰ συνεπλήρωσεν 606 έργασίμους ήμέρας εις τό ’Ε
πανορθωτικόν Στρατόπεδον τής Βορκάτα—Πέσιορσκ, ήλευθερώθη τήν 13 ’Ιουνίου 
1939.

Προηγούμεναι ποιναί : 'Όπως έδήλωσε δεν έχει καταδικασθή προηγουμένως. 
Προτίθεται νά κατοικήση εις τήν περιοχήν τής Πολτάβας, κατά τήν άρέσκειάν

του.
Δεν υπάρχει άνάγκη εύρέσεως εργασίας δι’ αύτόν.

Τ Σ Α Ρ ΕΦ
’Αρχηγός Κατασκευών εις τά  Μ εταλλουργεία  

Φ ΙΡΣΟ Β
’Αρχηγός τον Τμήματος

Τό πιστοποιητικού αύτό δεν μπορεί νά χρησιμοποιηθή ώς διαβατήριον. Εις 
περίπτωσιν άπωλείας δεν άνανεοϋται.

Έτερον πιστοποιητικόν άναφέρεται εις ποινήν έπιβληθεΐσαν ύπό τής Τρόικα— 
’Επιτροπή των Τριών—τής Νικαβεντέ (προφανώς περίπτωσις μεταβιβάσεως έξου- 
σίας ύπό τοϋ Είδικοΰ Συμβουλίου προς τάς τοπικάς άρχάς) :

** *
20 Αύγουστου 1940 

Ά ριθ. 60972
Ε.Σ.Σ.Δ. Π ίλι τής Κ ανταλάσκα
Λ αϊκή ’Ε πιτροπή ’Εσωτερικών (Ν ικαβεντέ)
Γραφείον Κατασκευών τοϋ 
’Επανορθωτικού Σ τρατοπέδου 105 
Δεύτερον Τμήμα

Π ΙΣ Τ Ο Π Ο ΙΗ ΤΙΚ Ο Ν

Διά τήν πολίτιδα Σαγκριάρσκαγια Μαργαρίτα Βικτορόβνα. ’Έτος γεννή
σεως 1910.

Καταγομένη έκ τής πόλεως τοϋ Τμπίλισι.
Καταδικασθεΐσα ύπό τής Τρόικα τής Νικαβεντέ διά παρανόμους έκφράσεις, 

τήν 13 Σεπτεμβρίου 1935 ώς Σ.Β.Ε. (κοινωνικώς επιβλαβές στοιχεΐον) εις πενταετή 
φυλάκισιν, άνευ στερήσεως τών πολιτικών αυτής δικαιωμάτων.

Μετά τήν έκτισιν τής ποινής της, άπηλευθερώθη σήμερον έκ τοϋ ύπ’ άριθ. 105 
’Επανορθωτικού Στρατοπέδου ’Εργασίας τής Νικαβεντέ και άνεχώρησε διά τήν 
πόλιν τοϋ Ταγκανρόγκ τής περιοχής τοϋ Ροστώβ.

"Εν τρίτον πιστοποιητικόν δέν άναφέρει οίανδήηοτε ποινήν. ’Αφορά ένα τέως 
Πολωνόν κρατούμενον, έξορισθέντα έκ τής ’Ανατολικής Πολωνίας, κατά τήν διάρκειαν
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των ομαδικών εξοριών τοϋ 1940 (περί τής οποίας εις τδ έπόμενον κεφάλαιον) καί ά- 
μνηστευθέντα τδ 1941, χάρις εις την συμφωνίαν μεταξύ Στάλιν καί Σικόρσκι :

*
* *

Ε.Σ.Σ.Δ. 24 ’Οκτώβριον 1941
Λαϊκή ’Επιτροπή Ά ριθ. 4—238
’Εσωτερικών ( Νικαβεντέ)  Νακχόντκσα
Γραφείον τοΰ Βορειανατολικοϋ 
’Επανορθωτικού Στρατοπέδου ’Εργασίας 
Τμήμα τοΰ Β λαδιβοστόκ

Π ΙΣ ΤΟ Π Ο ΙΗ ΤΙΚ Ο Ν

'Ο κομιστής τοΰ παρόντος, Μιχαήλ Ούσίποβιτς, γεννηθείς τδ 1900, καταγό
μενος έκ Σερέσιενοο, δυνάμει Διατάγματος τοΰ Προεδρείου τοΰ Άνωτάτου Συμβου
λίου της Ε.Σ.Σ.Δ., άμνηστεύεται ώς Πολωνός υπήκοος καί έχει δικαίωμα έλευθέρας 
έγκαταστάσεως είς τδ έδαφος τής Ε.Σ.Σ.Δ. εξαιρέσει τών παραμεθορίων περιο
χών, τών άπηγορευμένων ζωνών, τών περιοχών ύπδ στρατιωτικόν νόμον καί πόλεων 
κατηγορίας I καί II διεπομένων ύπδ ειδικών διατάξεων.

Τοΰτον συνοδεύουν.....................
'Ο πολίτης Μιχαήλ Ούσίποβιτς πρόκειται ν’ άναχωρήση διά τδν ύπ’ αύτοΰ 

έκλεγέντα τόπον διαμονής του (πόλιν) Μπουζουλούκ τής περιοχής τής Τσκάλοβ.
Τδ παρόν πιστοποιητικόν ισχύει δι’ έν τρίμηνον καί δέον να παραδοθή, δταν 

λάβη διαβατήριον.
Έπικυρωθέν διά τών κάτωθι υπογραφών καί τής σφραγίδος.

Ν ΤΕΛΟ Β
’Αρχηγός τής Ν αυτικής Περιοχής τοϋ  
Βορειανατολικοϋ Γραφείον τοϋ ’Ε
πανορθωτικού Στρατοπέδου ’Εργασίας.

Κ ΙΡ Ε Γ ΙΕ Φ
Α ρχηγός τοϋ Δευτέρου Τμήματος τής 

Ναυτικής περιοχής

Ή  επιβολή διοικητικής φυλακίσεως είς στρατόπεδα έργασίας δι’ άποφάσεως 
τοΰ Είδικοΰ Συμβουλίου έχει, συνεπώς, άναμφιβόλως καθιερωθή είς τήν πραξιν.

Καί παρ’ ότι, άπδ τδ 1936 ούδεμία, έπί τοΰ θέματος τούτου, θεωρητική ή 
δογματική συζήτησις έδημοσιεύθη, τδ βασικόν έργον τής Ρωσικής γλώσσης, ή «Με
γάλη Σοβιετική ’Εγκυκλοπαίδεια» άναφέρει είς τδ άρθρον «Νικαβεντέ», περιλαμβα- 
νόμενον είς XLII τόμον, δημοσιευθεΐσα τδ 1939, τά κάτωθι :

Είς τήν Νικαβεντέ υπάγεται τδ Ειδικόν Συμβούλιον, άποτελούμενον έκ τοΰ 
Λαϊκοΰ ’Επιτρόπου τής Νικαβεντέ ή τοΰ άντιπροσώπου αύτοΰ καί τοΰ δημοσίου κα
τηγόρου (Σ.Μ. Γενικού Είσαγγελέως) τής Ε.Σ.Σ.Δ. Τδ Συμβούλιον έχει δικαίωμα 
νά έπιβάλη διά τής διοικητικής όδοΰ τ ’ άκόλουθα μέτρα : έξορία (V ysylka), έκ- 
τόπισιν (Ssylka) κράτησιν είς επανορθωτικά στρατόπεδα έργασίας διά χρονικήν 
περίοδον όχι μεγαλυτέραν τών πέντε έτών καί άπέλασιν έκ τής Ε.Σ.Σ.Δ. 'Ο Γε
νικός Είσαγγελεύς τής Ε.Σ.Σ.Δ. είναι υπεύθυνος διά τήν παρακολούθησιν τών ένερ- 
γειών τής Νικαβεντέ καί τών υπηρεσιών αυτής νά είναι νόμιμοι καί κανονικαί.

'Η οδός τήν οποίαν ήκολούθησαν ή Τσεκά, ή Γκεπεοϋ καί ή Νικαβεντέ κατα
δεικνύει σαφώς τά στάδια τοΰ άγώνος τών τάξεων διά τήν νίκην τοΰ Σοσιαλισμοΰ.

(  Συνεχ ίζεται)



ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ*
(INTERPOL)

- Π ω Σ  ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ — ΓΊ03Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
-Π Ο ΙΑ  ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ-

' ϊπ ό  τ. Άστυν. Δ/ντοϋ κ. Δ. ΚΟΡΕΣΣΗ

I. 'Ιστορικόν τής συστάσεώς της.
II. 7α πρώτα βήματα.

III. Ά νασνστασ ις και έπέκτασις.
** *

I. 'Ιστορικόν τής συστάσεώς της.
Πριν ή είσέλθωμεν εις τό κύριον θέμα, δεν θεωροϋμεν άσκοπον νά έξηγή- 

σωμεν, ότι «Διεθνής ’Αστυνομία» δεν σημαίνει, ώς ίσως θά ένόμιζον τινές, «Σώμα 
’Αστυνομικών δρώντων διεθνώς», άλλ’ είναι ό τίτλος μιας διεθνούς όργανώσεως, 
σκοπός της οποίας είναι ή ουσιαστική συνεργασία μέσω αυτής—ή καί άπ’ ευθείας — 
τών ’Αστυνομιών διαφόρων χωρών, κινουμένων εντός του πλαισίου τών συμφερόν

των έκάστης, διά τήν άνταλλαγήν καί συγκέν- 
τρωσιν πληροφοριών, ωφελίμων διά τήν πρόλη- 
ψιν καί καταστολήν του έγκλήματος.

’Από τάς άρχάς τοϋ 20ου αΐώνος, έπαυσαν 
τά σύνορα νά άποτελοϋν τούς φράκτας, τούς ο
ποίους ήδύνατό τις νά διέλθη δυσκόλως, καί, 
κατά συνέπειαν, ήρχισεν μία ασυνήθης κίνησις 
εμπορευμάτων, κεφαλαίων καί ανθρώπων. Κατ’ 
άναπόφευκτον όμως συνέπειαν τοϋ γεγονότος τού
του, τό έγκλημα έπαυσεν νά είναι τοπικόν καί 
πλεΐσται εκδηλώσεις τούτου έλαβον διεθνή χαρα
κτήρα.

Είναι άναμφισβήτητον ότι οί πόλεμοι σα- 
θρώνουν τά ήθικά βάθρα τών κοινωνιών. Ή  
πρώτη παγκόσμια σύρραξις, έκ τής οποίας ύπέ- 
στη σκληράν δοκιμασίαν ή Εύρώπη, έπέφερε, ώς 
ήτο έπόμενον, ένα κύμα εγκλη ματικότητος. Έν 
όψει τών συνθηκών τούτων, αί κατά χώρας 
άστυνομικαί δυνάμεις θά άντιμετώπιζον άοπλοι 
τούς εγκληματίας, έάν δεν συνηργάζοντο κατά 
τρόπον ώργανωμένον καί μόνιμον άνταλάσσον- 
τες πληροφορίας καί άπλοποιοΰντες τάς διατυ
πώσεις τής έκδόσεως τών κακοποιών.

, , Τοϋτο τό άντελήφθησαν έγκαίρως οί ά-
κ. Γιόχαν Σόμπερ. στυνομικοί καί ήδη από τοϋ 1923 συνέστησαν

μίαν Διεθνή ’Επιτροπήν ’Εγκληματολογικής ’Αστυνομίας, ή οποία βαθμιαίως 
έξελίχθη εις τον Διεθνή ’Οργανισμόν ’Εγκληματολογικής ’Αστυνομίας τον καί 
ήδη υφιστάμενον καί έδρεύοντα εις ΙΤαρισίους, γνωστόν περισσότερον μέ τό 
σύντομον όνομα τής « INTERPOL» όνομα τό όποιον, άρχικώς ήτο μόνον ή τη
λεγραφική αυτής διεύθυνσις · (άποτελεσθεϊσα άπό τά άρχικά γραμμάτατα τών

(1) Βάσιν τοϋ παρόντος άρθρου άπετέλεσαν τά ειδικά δελτία τής Όργανώσεως, εύγε- 
νώς παραχωρηθέντα μοι ύπό τοϋ Ειδικού Γραφείου, τοϋ λειτουργοΰντος εις τήν παρ’ ήμΐν 
Γενικήν Διεύθυνσιν Έγκληματολογικών Υπηρεσιών.

Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ
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λέξεων (INTER nationale POLice) καί τό όποιον έσχεν τόσην επιτυχίαν φωνητι- 
κώς, ώστε βαθμιαίως νά έπιβληθή, ώς ό επίσημος τίτλος τής όργανώσεως.

Είναι γνωστόν καί δτι άπό του έτους 1914 ό Πρίγκιψ του Μονακό ’Αλβέρτος 
ό 1ος είχεν συγκαλέσει εις τό Πριγκιπατον του τό πρώτον Διεθνές Συνέδριον τής

Ή  4 η  Σ ύ ν ο δ ο ;  τ ή ;  Γ ε ν ι κ ή ; Σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ω ;, " Ά μ σ τ ε ρ ν τ α μ  1 9 2 7 .

Δικαστικής ’Αστυνομίας. Αί άνταλλαγεΐσαι άπόψεις κατ’ αύτό έθεσαν τάς βάσεις 
μιας διεθνούς συνεργασίας, άλλ’ ή θύελλα τοϋ πρώτου παγκοσμίου πολέμου, συμπα
ρέσυρε καί τήν τόσον πρακτικήν αύτήν προσπάθειαν καί μόνον κατά τό έτος 1923 
ό προϊστάμενος τής ’Αστυνομίας τής Βιέννης ’Ιωάννης Σόμπερ, τή έγκρίσει τής 
Κυβερνήσεώς του, συνεκάλεσε τό 2ον ’Αστυνομικόν Συνέδριον, εις ό, άπό τής 3—7 
Σεπτεμβρίου 1923 συνελθόντες 138 άντιπρόσωποι 20 χωρών, έθεσαν τάς βάσεις 
τοϋ καταστατικού τής «Διεθνούς ’Επιτροπής Έγκληματολογικής ’Αστυνομίας», 
καί οΰτω ή Βιέννη κατέστη τό λίκνον τοϋ νέου θεσμού.

II. Τά Πρώτα βήματα.
Τό κεντρικόν γραφεΐον τής ’Επιτροπής διετέλει έπ’ άρκετά έτη (μέχρι τοϋ 

1932) ΰπό τήν κηδεμονίαν τής Αύστρίας, διότι, σύν τοΐς άλλοις, ούδ’ οικονομικοί 
πόροι ύφίσταντο, χάρις όμως εις τήν πρωτοβουλίαν τοϋ κ. Σόμπερ : 1) Συνεστή- 
θη τό Κεντρικόν Γραφεΐον διά τήν δίωξιν τών πλαστογράφων τραπεζογραμματίων 
χρηματικών εντολών, έπιταγών καί άλλων τραπεζιτικών άξιών. 2) "Ήρξατο ή έκδο- 
σις τοϋ περιοδικοϋ «Ή  Διεθνής Δημοσία ’Ασφάλεια». 3) Έλειτούργησεν ή 'Υπη
ρεσία άνταλλαγής πληροφοριών περί τών διεθνών κακοποιών καί τών διεθνώς έπι- 
κινδύνων άτόμων. 4) "Ήρξατο ή συγκέντρωσις τών δακτυλικών άποτυπωμάτων καί 
τών φωτογραφιών τών διεθνών κακοποιών. 5) Έτέθησαν αί βάσεις τοϋ Κεντρικοϋ 
Γραφείου προλήψεως τής πλαστογραφήσεως τών διαβατηρίων.

'Ο Κεντρικός Ραδιοτηλεγραφικός Σταθμός προς χρήσιν τών άστυνομικών 
ολου τοϋ κόσμου διά τήν άμεσον μεταβίβασιν καί άπ’ ευθείας άνταλλαγήν πλη
ροφοριών μεταξύ των, έλειτούργησεν άπό τοϋ 1934.
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Οΰτω κατά το μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων χρονικόν διάστημα
αί 'Υπηρεσίαι του Διεθνούς Γραφείου, διευθύ- 
νοντο άρχικώς έκ Βιέννης, ύπό του Κ. Ντρέ- 
σλερ, Αυστριακού, 35 δέ χώραι συνειργάζον- 
το ήδη καί έξυπηρετοϋντο ύπό τής C.I.P.C. 
(Διεθνούς Επιτροπής Έγκληματολογικής ’Α
στυνομίας). ’Αλλά μετά την ένσωμάτωσιν τής 
Αύστρίας εις την Γερμανίαν, ή έδρα τής C.I.P.C 
μετεφέρθη εις Βερολΐνον καί ή Διεθνής ’Αστυ
νομία έτέθη ύπο την προστασίαν του Γ ’ Ράιχ.

’Ολίγα έ'τη άργότερον, ή πτώσις τοϋ Βερο
λίνου, συμπαρέσυρε καί τάς υπηρεσίας τής C.I. 
P.C. καταστραφέντων, δυστυχώς, καί των αρ
χείων της.

III. Ά νασύστασ ις καί έπέκτασις.
Αί προσπάθειαι δμως των είκοσι προη

γουμένων έτών δεν άπέβησαν έπί ματαίω.
Μετά το τέλος τοϋ Β' μεγάλου πολέμου ό 

Γεν. ’Επιθεωρητής τής βελγικής άστυνομίας Φ. 
Λουβάζ, έπρότεινε εις τήν κυβέρνησίν του τήν 
σύγκλησιν εις Βρυξέλλας άστυνομικοϋ συνεδρίου, 
κληθέντων διά τής διπλωματικής όδοΰ των άντι- 
προσώπων των άλλοτε έθνών-μελών τής C.I.P.C. 

ν * Δέκα εννεα ευνη (μεταξύ των οποίων και
ή Ελλάς) έ'στειλαν τούς άντιπροσώπους των, 
οί όποιοι άπήρτισαν τήν κληθεΐσανΧν συνέλευ- 
σιν τοϋ Διεθνοΰς αύτοΰ ’Οργανισμού. ’Εκ τών 
πρώτων άποφάσεουν τής συνελεύσεως ταύτης 
ήτο ό καθορισμός ώς έδρας τοϋ ’Οργανισμού, 
τής πόλεως τών Παρισίων, άντί τής κατεχο- 
μένης Βιέννης. Άπεφασίσθη επίσης ή άνάθεσις 
εις μίαν ’Εκτελεστικήν ’Επιτροπήν, τού συντο - 
νισμοϋ τών εργασιών αύτοΰ. Πρόεδρος τής έ- 
πιτροπής ταύτης έξελέγη ό Βέλγος Λουβάζ, ό 
σχών καί τήν πρωτοβουλίαν συγκλήσεως τοϋ 
συνεδρίου, μέλη δ’ αυτής οί Howe (Μ. Βρεταν- 
νία), Muller (Ελβετία) καί Sodesman (Σου
ηδία). Γενικός δέ γραμματεύς ώρίσθη ό Ντυ- 
κλό, Γεν. Διευθυντής τής Δικαστικής ’Αστυ
νομίας τών Παρισίων (’Ασφαλείας, παρ’ ήμΐν) 
άντικατασταθείς άπό τού 1951 ύπό τού κ. Σι- 
κό, Γενικού Έπιθεωρητού τής Γαλλικής ’Α
στυνομίας, δστις έξακολουθή νά κατέχη μέχρι 
σήμερον τήν θέσιν ταύτην. Κατά τήν συνέλευσιν 
ταύτην καθωρίσθη καί ή άπαραίτητος οικονομι
κή εισφορά τών εθνών — μελών εις τον οργανι
σμόν, άνερχομένη εις 5 ελβετικά φράγκα άνά
10.000 κατοίκων, μειωμένην δέ κατά τι διά τάς
χώρας μέ πληθυσμόν μεγαλύτερον. Σημειωτέον , , . „, ~ 1 Γ , Γ _ ,. Η έδρα της Ορνανωσεως εις Παρισιουςοτι εκ  τω ν  προπολεμ ικών εισφορών, κεφαλαιον r r '
40.000 μάρκων εύρίσκεται «bloque» εις τάς Γερμανικάς καί Αύστριακάς τραπέζας.
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01 ΥΠΝΟΒΑΤΑΙ ΕΙΜΑΙ ΑΘΩΟΙ ΟΤΑΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΥΝ;
Η ΔΙΚΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΡΑΣ ΑΓΓΛΙΔΟΣ- 

- Τ Ι  ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Μ'.ά περίεργος δίκη, διεξαχθεΐσα τήν 3ην ’Ιουνίου 1934 εις το Λίμιγκτον 
-6cOc.v εκ νέου επι ταπητος το τοσας συζητήσεις προκαλέσαν ζήτημα της υπνοβασίας 
κα̂ . τής ευθυνης την οποίαν φέρουν οι προβαίνοντες εις πράξεις προβλεπομένας ύπό
του ποινικούf ; t εν καταστασει υπνοβασίας. Κατηγορουμένη ήτο μια νέα, η όποια,
ως απεδειχθη, είχε κλεψει ένα σχετικώς μικρόν ποσόν άπό μίαν φίλην της μετά τήε 
οποίας συγκατοικούσε. Κατόπιν των κα
ταθέσεων διαφόρων μαρτύρων ότι ή κατη
γορουμένη ήτο ύπνοβάτις άπό τής παιδι
κής της ηλικίας, τό δικαστήριον τήν ήθώ- 
ωσε, διότι έκρινεν ότι είχε προβή εις τήν 
κλοπήν δίχως να έχη έπίγνωσιν τής πρά- 
ξεώς της.

Καί ήδη οί διάφοροι έγκλη ματολόγο ι 
τής Αγγλίας ήρχισαν νά άσχολοΰνται μέ 
τό ζήτημα των εγκλημάτων πού διαπράτ- 
τονται εις κατάστασιν υπνοβασίας, εγκλη
μάτων πού είναι αρκετά σπάνια καί δεν 
έπέσυραν άκόμη τήν προσοχήν τής έγκλη- 
ματολογικής επιστήμης. Ά λλ’ όπως ά- 
πεδείχθη άπό τήν περίπτωσιν τής Ά γ - 
γλίδος νέας όπως αυτή προέβη εις κλο
πήν, θά ήδύνατο κάλλιστα νά κάμη καί 
χειρότερον έγκλημα, οπότε τό δικαστή- 
ριον θά έδυσκολεύετο κάπως περισσότε
ρον νά τήν άθωώση.

Αί περιπτώσεις υπνοβασίας είναι 
γνωσταί άπό τούς παναρχαίους χρόνους, 
θρησκειολόγοι διατείνονται ότι άπό άνθρώπους ύπνοβατοϋντας οί πρωτόγονοι άνθρω-

Ώς συνέπεια άμεσος τής τακτοποιήσεως των οικονομικών τοϋ οργανισμού, 
ύπήρξεν ή βαθμιαία κατάρτησις ένός πραγματικού έπιτελείου ειδικών, άνερχομένων 
εις πεντηκοντάδα κατά τό έτος 1956. Δι’ αυτού κατωρθώθη λήγοντος τού 1957 νά 
συγκεντρωθούν εις τά επί τής οδού Paul Valer άριθ. 37β γραφεία αυτού, 235.000 
καρτέλλες άφορώσαι τήν δρασιν 100.000 άτόμων, 18.000 δελτία δακτυλικών άπο- 
τυπωμάτων καί 62.000 φάκελλοι έγκληματικών υποθέσεων. Έ πί τούτοις έβελ- 
τιώθη ή έκδοσις τής «Διεθνούς Έπιθεωρήσεως τής Έγκληματολογικής’Αστυνομίας» 
καί τού «Δελτίου τών Πλαστογραφιών καί Παραποιήσεων» καί κατωρθώθη ή κα- 
τάρτησις έγκληματολογικής βιβλιοθήκης, συγκεντρωσάσης 1.300 τόμους καί μίαν 
συλλογήν 240 έκδόσεων δικαστικών καί άστυνομικών, περιοδικών.

Τέλος μία διδακτική κινηματογραφική ταινία, έπί τού θέματος τής παρα- 
ποιήσεως χαρτονομισμάτων, έσχε τοσαύτην επιτυχίαν ώστε, άσφαλώς θ’ άποτε- 
λέση ένα επιτυχές προηγούμενου, πραγματοποιήσεως καί άλλων τοιούτων ταινιών, 
έπί τού αυτού ή άλλων άναλόγων θεμάτων.

(  Συνεχίζεται )



5348 Οί ύπνοβάται είναι άθώοι δταν εγκληματούν ;

ποι έσχη μάτισαν την άντίληψιν περί ΰπάρξεως ψυχής, ή οποία εγκαταλείπει κατά 
διαλείψεις το σώμα—διαλείψεις δπως είναι ό ύπνος, ή υπνοβασία και ό θάνατος.

"Οταν δμως μέ την πάροδον τοϋ χρόνου ό άνθρωπος ήρχισε νά συστηματοποιή 
τάς διαφόρους παρατηρήσεις του καί νά δημιουργή επομένως την πρωταρχικήν μορ
φήν της επιστήμης, διεπίστωσεν βτι ή υπνοβατική κατάστασις άκολουθεϊ ώρισμένους 
νόμους τούς οποίους δεν κατώρθωσεν δμως νά έξηγήση.

Αί παρατηρήσεις αυται των ιατρών της άρχαιότητος διεδόθησαν παρά τώ Λαώ, 
μεταξύ τοϋ οποίου καί σήμερον έπικρατοϋν. Ουτω επικρατεί ή άντίληψις δτι μπορούν 
νά γίνουν ύπνοβάται δσοι ύποστοΰν ένα μεγάλον φόβον. Εις τάς άγροτικάς ιδίως περι
φέρειας τής Βορείου Ευρώπης, δπου οΐ θρύλοι καί αί δεισιδαιμονίαι είναι έξαιρετικά 
διαδεδομένα'., οί άνθρωποι πιστεύουν δτι οί ύπνοβάται έχουν μίαν διμερή ζωήν : δη
λαδή εις τήν φυσιολογικήν των κατάστασιν, ζοϋν δπως δλοι οί άλλοι άνθρωποι- δταν 
δμως περιέρχωνται είς κατάστασιν ύπνοβασίας, ή ψυχή των εγκαταλείπει το σώμα, το 
όποιον περιπλανάται άκυβέρνητον, ενώ ή ψυχή μπαίνει δι’ εν μικρόν διάστημα είς τό 
σώμα διαφόρων φανταστικών ζώων—δράκου, μπαμπούλα, κλπ.—πού τότε όρμοϋν 
καί σκοτώνουν τούς άνυπόπτους διαβάτας. Δι’ αύτόν ακριβώς τον λόγον έδημιουρ- 
γήθη ό θρύλος δτι κατ’ ούδένα τρόπον επιτρέπεται νά ξυπνήση κανείς έναν ύπνοβάτην, 
ή άλητεύουσα ψυχή δέν προφθαίνει νά έπιτρέψη είς τό σώμα πού έγκατέλειψε, καί ό 
ύπνοβάτης... πεθαίνει.

’Από τής εποχής δμως καθ’ ήν ήρχισαν αί περίφημοι μελέται επί τών ψυχο
παθών γυναικών τής Σαλπιτριέρης, τό πρόβλημα τής υπνοβασίας άπησχόλησε σο- 
βαρώτατα τήν ιατρικήν επιστήμην. Ή  παρατήρησις δτι είς κατάστασιν ύπνοβασίας 
ό άνθρωπος αποκτά ιδιότητας σχεδόν ύπερφυσικάς, δέν μπορούσε παρά νά προσελ- 
κύση τό ένδιαφέρον τών ειδικών. Πράγματι οί ύπνοβάται κατορθώνουν νά κρατούν 
τοιαύτην ισορροπίαν ή έκτελοϋν γυμνάσματα, πού καί ό πλέον έξησκημένος άκρο- 
βάτης δέν θά έπετύγχανε.

"Ηδη ή περίπτωσις τής ώραίας Άγγλίδος πού έκλεψε χρήματα ενώ εύρίσκετο 
έν καταστάσει ύπνοβασίας, τείνει νά κατάδειξη δτι ό άνθρωπος είναι πράγματι άνεύ- 
θυνος διά τάς πράξεις πού έκτελεΐ εύρισκόμενος είς αύτήν τήν κατάστασιν.

Οί έγκληματολόγοι έχουν έπί τοϋ προκειμένου εύρύτατον πεδίον μελετών. ’Α
πομένει δμως είς τούς ιατρούς—τούς ψυχιάτρους ιδίως—νά άνακαλύψουν τον τρόπον 
διά νά άπαλλάξουν τήν άνθρωπότητα άπό τήν ύπνοβασίαν—τήν περίεργον αύτήν κα- 
τάστασιν, ή οποία παραμένει άγνωστον εάν. είναι καί άσθένεια.
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ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜ ΑΤΑ
-  ΑΔΥΝΑΤΟΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΑΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ -
'Χπό ’Αστυνόμου Β'

κ. Δ. ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗ
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ

(Συνέχεια έκ τοϋ 
προηγουμένου)

8. Έ πίδρασις ατομ ικής ένεργείας επ'ι δακτυλικών αποτυπωμάτων.
9. Αί θηλοειδείς γραμμα ι άνευ ζημίας.

10. Δυακολίαι λόγω  παραμορφώσεως.
11. Ταξινόμησις δακτυλικών αποτυπωμάτων φερόντων ονλάς.

** *
8. Έπίδρασις άτομικής ένεργείας έπί δακτυλικών αποτυπωμάτων.
Ώ ς είναι γνωστόν τον Αύγουστον τοΰ 1945 άνωθεν της πόλεως Χιροσίμα 

καί εις ύψος 500 μέτρων έξερράγη τό πρώτον ατομική βόμβα ριφθεΐσα εις τό κέν- 
τρον τής πόλεως εκ τίνος ’Αμερικανικού άεροπλάνου. 'Η βόμβα αΰτη προυκάλεσε 
την κατάρρευσιν όλων των οικιών εις άκτϊνα 4.000 μέτρων έκ τοϋ σημείου τη έκ- 
ρήξεως. Οί εντός καί έκτος τών οικιών ένταφιάσθησαν ύπό τών έρειπίων ή ύπέστη- 
σαν έγκαύματα εις τοιοΰτον βαθμόν ώστε ή άναγνώρισίς των κατέστη αδύνατος. 
Αί Κρατικαί καί Δημοτικαί άρχαί έξηθρώθησαν πλήρως καί τούτου ένεκεν παρέστη 
άνάγκη να μεταφερθή έξ άλλων πόλεων τό απαραίτητον προσωπικόν, άφ’ ένός μέν 
διά τήν περίθαλψιν τών τραυματιών άφ’ έτέρου δέ διά τήν μέριμναν προς ένταφια- 
σμόν τών νεκρών. 'Υπό τοιαύτας συνθήκας βεβαίως ή άποσταλεϊσα άστυνομική 
δύναμις καί οί υπάλληλοι τών φυλακών δεν ήδύναντο ν’ άσχοληθώσι μέ τήν λήψιν 
δακτυλικών άποτυπωμάτων. Δεν είναι άπολύτως έξηκριβωμένον εις ποιον βαθμόν 
άνήλθεν άκριβώς ή θερμοκρασία κατά τήν εκρηξιν της βόμβας, άλλ’ ουδαμοΰ έχομεν 
προηγούμενον εις δ νά ύπέστησαν τρίτου βαθμού έγκαύματα άτομα, έκ στιγμιαίας 
θερμοκρασίας καί δή έξ άποστάσεως 500 μέτρων.

"Οθεν ό βαθμός τής θερμοκρασίας έκ τής έκρήξεως τής άτομικής βόμβας 
άνωθεν τής Χιροσίμα έξέρχεται τών ορίων τής άντιλήψεώς μας. Τό πλεϊστον τών 
φυλακισμένων, τών εις τά σωφρονιστικά καί άστυνομικά καταστήματα κρατουμέ
νων, έφονεύθησαν ή κατεκάησαν. ’Αλλά καί έκ τοΰ ολέθρου αύτοΰ διεσώθησαν άτομα 
τι νά καί έκ τών καταδίκων ή υποδίκων καί έκ τών πολιτών οίτινες συνελήφθησαν 
μετά τήν εκρηξιν διά τι άδίκημα. Τά άτομα ταϋτα άπετέλεσαν τό υλικόν τής έξετά- 
σεως προς διαπίστωσιν τής έπιδράσεως τής άτομικής ένεργείας έπί τών θηλοειδών 
γραμμών τών δακτυλικών άποτυπωμάτων.

Τάς παρατηρήσεις καί μελέτας αύτάς τάς ένήργησαν έν πάση λεπτομερεία καί 
έπί μακρόν είδικαί Άμερικανικαί καί Ίαπωνικαί Άστυνομικαί 'Υπηρεσίαι.

9. Α ί θηλοειδείς γραμμαί άνευ ζημίας.
'Ως ό Διευθυντής τής Σημάνσεως τοϋ Τόκιο έχει άνακοινώσει δύο διασωθέν- 

τες έκ τοϋ ολέθρου τής Χιροσίμα ’Ιάπωνες είχον συλληφθή προ τοΰ βομβαρδισμού 
καί τά δακτυλικά αυτών άποτυπώματα έφυλάσσοντο εις τό έν Τόκιω Κεντρικόν 
άρχεϊον. Ούτοι εΰρίσκοντο έγγύς τοΰ σημείου τής έκρήξεως καί τά δακτυλικά αύτών 
άποτυπώματα έλήφθησαν έκ νέου μετά τήν εκρηξιν. Ή  έξέτασις τών δακτυλικών 
αύτών άποτυπωμάτων δηλαδή τών προ καί μετά τήν εκρηξιν άπέδειδεν ότι ούδεμία 
διαφορά ύπήρχεν εις τούς τύπους καί γενικώς εις όλας τάς λεπτομέρειας τών θηλο
ειδών γραμμών. 'Ο αυτός Διευθυντής άναφέρει έπίσης ότι καί δύο άστυνομικοί 
οίτινες ύπέστησαν τραύματα καί έγκαύματα εις τάς χεΐρας ούδεμίαν φθοράν ή άλ- 
λοίωσιν ύπέστησαν αί θηλοειδείς γραμμαι τών άποτυπωμάτων αύτών, εις ά δέ ση
μεία ούται κατεστράφησαν συνεπεία τών έγκαυμάτων τής άτομικής ένεργείας βρα-
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δύτερον έπανεμφανίσθησαν καί πάλιν. '0  εις έκ των δύο κακοποιών τδ 1944 ήτο 
52 έτών καί κατά τον χρόνον της έκρήξεως εύρίσκετο 2.000 μέτρα μακράν τοΰ κέν
τρου της έκρήξεως. Τά δακτυλικά του άποτυπώματα έλήφθησαν έκ νέου τό 1950 καί 
διεπιστώθη ότι ή ραδιενέργεια ούδεμίαν ζημίαν είχεν έπιφέρει έπί των 10 δακτύλων.

'Ο ετερος κακοποιός είχεν σημανθή τό 1938 καί ήτο περίπου 300 μέτρα μα
κράν τοΰ κέντρου τής έκρήξεως. Τά δακτυλικά αύτοΰ άποτυπώματα έλήφθησαν 
καί πάλιν τό 1950 καί ώς διεπιστώθη ούδεμίαν άλλοίωσιν ή διαφοράν καί είς τάς 
πλέον έλαχίστας λεπτομέρειας παρουσίασαν ταϋτα, κατά την σύγκρισίν των μετά 
των δακτυλικών άποτυπωμάτων τά όποια έλήφθησαν προ τής έκρήξεως.

Εΐκώυ 20.
'Η εΐκών 20 άπεικονίζει τά δακτυλικά άποτυπώματα τής χειρός άστυνομικοΰ 

ήτις ύπέστη τά περισσότερα έγκαύματα.
Ό  άστυνομικός ήτο 2.000 μέτρα περίπου μακράν άπό τό σημεΐον τής έκ

ρήξεως. Είς την άριστεράν πλευράν είκονίζεται ό άριστερός άντίχειρ καί δεξιά ό 
ώτίτης. Ώ ς δείκνυται είς την εικόνα 21 ό άριστερός δείκτης, ό μεσαίος καί παρά-

Εϊκών 21.
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μέσος ύπέστησαν άγκύλωσιν, συνεπεία εγκαύματος καί οΰτω παρέμεινον έν άκι- 
νησία, έν κάμψει. 'Η έξέτασις της παλάμης άπέδειξεν οτι αί θηλοειδείς γραμμαί 
ήσαν άθικτοι. Τά τρία δάκτυλα λόγω της άκαμψίας δεν έλήφθησαν καί περιστροφικώς, 
άλλα κατά τάς βεβαιώσεις των ’Ιαπωνικών Άστυν. ’Αρχών, 6 τύπος τών δακτυλικών 
αποτυπωμάτων εΐχεν άποκατασταθή πλήρως καί δεν διακρίνονται τά εγκαύματα.

'Η εΐκών 22 άπεικονίζει τάς οπίσθιας πλευράς άμφοτέρων τών χειρών του

ΕΙκώυ 22.
ετέρου έν Χιροσίμα τραυματισθέντος άστυνομικοϋ. Καί τά δέκα δάκτυλα αύτοϋ 
έχασαν κάθε ικανότητα κινήσεως. Ή  ραδιενέργεια δεν επληξε όμως την παλαμικήν 
έπιφάνειαν τών χειρών. Κατά τάς βεβαιώσεις 
τών ’Ιαπωνικών ’Αστυνομικών ’Αρχών όλα τά 
δακτυλικά άποτυπώματα παρέμεινον άθικτα καί 
ή λήψις αυτών είναι δυνατή. Εις την εικόνα 23 
άπεικονίζεται έν μεγενθύσει ό δεξιός δείκτης 
του έν λόγω αστυνομικού προς έπιβεβαίωσιν.

10 . Δυσκολίαι λόγω παραμορφώσεως.
Κατά τάς πληροφορίας τών ’Ιαπωνικών 

’Αστυνομικών ’Αρχών δυσκολίαι ένεφανίσθησαν 
μόνον κατά την λήψιν τώ ν ,αποτυπωμάτων, συ
νεπεία της παραμορφώσεως καί της δυσκαμ
ψίας τών δακτύλων. Αί άρμόδιαι Ίαπωνικαι 
Άρχαί άναφέρουν έπίσης ότι ή έπανεμφάνισις 
τών θηλοειδών γραμμών συντελεΐται ταχύτερον 
έπί τής έπιδερμίδος τών δακτύλων παρά εις τά έτερα σημεία του σώματος. Και το 
τελικόν συμπέρασμα του Διευθυντοϋ τής Σημάνσεως τοϋ Τοκιο είναι πλέον συγκε- 
κριμένον. «Δεν δυνάμεθα νά άποδείξωμεν οτι αί θηλοειδείς γραμμαι των δακτυλι
κών άποτυπωμάτων κατεστράφησαν, ήλλοιώθησαν ή παρεμορφωθησαν συνέπεια 
τής έπιδράσεως τής ραδιενέργειας τής άτομικής βόμβας».
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’Από μακροΰ χρόνου είναι γνωστόν εις ώρισμένους έπιστήμονας ότι αν αί 
θηλοειδείς γραμμαί των δακτύλων τεθώσι έπί μακρόν χρόνον ύπό την έπίδρασιν 
ώρισμένων άκτίνων, αδται θά ύποστώσι φθοράν ώς καί ό τύπος τοϋ δακτυλικού άπο- 
τυπώματος. ’Εάν τό δάκτυλον δεν ύποστή έγκαυμα άρκετοϋ βάθους ώστε νά κατα- 
στραφώσι καί αί έπί του χορίου θηλαί συνεπείς της παρατεταμένης έκθέσεως ύπό 
τήν ραδιενεργεόν άκτινοβολίαν αί θηλοειδείς γραμμαί θά έπανεμφανισθώσιν καί 
πάλιν άκριβώς ώς ήσαν καί πρότερον. Τό αύτό συμβαίνει καί μέ τά θύματα τής άτο- 
μικής βόμβας. Αί θηλοειδείς γραμμαί αίτινες δέν ύπέστησαν μεγάλας εις εκτασιν 
καί εις βάθος φθοράς επανέρχονται καί πάλιν άμετάβλητοι εις τό αρχικόν των 
σχήμα μεθ’ δλας τάς λεπτομέρειας.

Εις όσα σημεία αί θηλοειδείς γραμμαί κατεστράφησαν συνεπεία του μεγέ
θους, εις εκτασιν καί βάθος του έγκαύματος εις τό σημεΐον αύτό δέν πρόκειται νά 
έμφανισθώσι νέαι διαφορετικαί θηλοειδείς γραμμαί άλλ’ άπλούστατα εις τό σημεΐον 
αύτό θά ύπάρχη μόνον ή ούλή ήτις καί θά διαλαλή περί τής καταστροφής των θηλο
ειδών γραμμών εις τό σημεΐον αύτό. 'Ως συμπέρασμα λοιπόν εξάγεται ότι ή άτομική 
ενέργεια δύναται νά καταστρέψη καί τάς θηλοειδείς γραμμάς τών δακτυλικών άπο- 
τυπωμάτων ή νά προκαλέση ούλάς, άλλά δέν δύναται νά άλλάξη τον τύπον αύτών 
ούδέ νά τον μεταβάλη εις έ'ναν νέον καί διαφορετικόν άπό τον άρχικόν.

1 1 .  Ταξινόμησις δακτυλικών αποτυπωμάτων φερόντων ούλάς.
Διά νά δύνανται οί τεχνικοί εύχερώς, ταχέως καί άλανθάστως νά προσδιο

ρίζουν τούς τύπους, νά ενεργούν τήν ταξινόμησιν καί την άναζήτησιν έν τώ άρχείω, 
τά έπί τού χάρτου άποτυπωθέντα δακτυλικά αποτυπώματα δέον νά είναι καλώς 
ειλημμένα, δηλαδή ή άποτύπωσις έπί τού χάρτου τού τύπου νά είναι πλήρης καί 
γενικώς αί θηλοειδείς γραμμαί αύτών νά είναι ευδιάκριτοι.

Πολλάκις τμήμα ή τμήματα τών δακτυλικών άποτυπωμάτων δέν άποτυποΰν- 
ται παντάπασιν έπί τού χάρτου λόγω πλημμελούς χρώσεως τής ραγός τού δακτύ
λου ύπό τής μελάνης. Τούτο δυνατόν νά οφείλεται εις έφίδρωσιν τών δακτύλων 
ή εις άκαθαρσίας εύρισκομένας έπί τής μελάνης ή έπί τού δακτύλου. ’Ενίοτε επίσης 
τά άποτυπώματα φέρουν, κατά τμήματα, ύπερβολικήν έναπόθεσιν μελάνης, ώστε 
εις τά σημεία αύτά νά μήν διακρίνωνται παντάπασιν αί θηλοειδείς γραμμαί. Τά 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον ειλημμένα δακτυλικά άποτυπώματα θεωρούνται γενικώς 
ώς άκατάλληλα δι’ δν σκοπόν προορίζονται.

’Αλλ’ αν ή κακή λήψις τών δακτυλικών άποτυπωμάτων δυσχεραίνει τό έργον 
τών δακτυλοσκόπων, αί δυσχέρειαι αδται αύξάνουσι κατά πολύ, οσάκις τά δάκτυλα 
έχουσι ύποστή σοβαρά τραύματα.

Διά τόν χαρακτηρισμόν τού τύπου καί τήν ταξινόμησιν τών φερόντων πλήρη 
ή μερικήν ούλήν δακτυλικών άποτυπωμάτων έχουν θεσπισθή ώρισμένοι κανόνες, 
οίτινες καθορίζουν τόν τρόπον τού χαρακτηρισμού τού τύπου αύτών, τήν ταξινό- 
μησιν, τήν άρχειοθέτησιν καί τήν άναζήτησιν.

Οί κανόνες οδτοι έθεσπίσθησαν πρός άποτροπήν πάσης συγχύσεως καί άμφι- 
βολιών καί ΐνα μή έκαστος έφαρμόζη τάς κατά τό δοκοΰν προσφορωτέρας ταξι
νομήσεις ή δίδει χαρακτηρισμούς τύπων κατά τάς ίδικάς του άντιλήψεις. Τά δακτυ
λικά άποτυπώματα τά φέροντα ούλάς έχουν διαιρεθή εις δύο κατηγορίας, ήτοι : 
α) δακτυλικά άποτυπώματα φέροντα ούλήν συνεπεία τής οποίας έχει καταστραφή 
μέρος—τμήμα έκ τού συνόλου τών θηλοειδών γραμμών τών άποτελούντων τόν τύ
πον τού άποτυπώματος καί β) δακτυλικά άποτυπώματα τών όποιων αί θηλοειδείς 
γραμμαί είναι πλήρως κατεστραμμέναι, δηλαδή συνεπεία τής ούλής δέν είναι δυ
νατός ό καθορισμός, μετά τής άπαιτουμένης άκριβείας καί άσφαλείας, ούτε τού 
τύπου ούτε ή καταμέτρησις τών θηλοειδών γραμμών, εις τά τού τύπου τών λούπς 
ή τής προεκτεινομένης εις τά τού τύπου τών γόρς. Έκάστη έκ τών δύο άναφερθεισών 
κατηγοριών έχει ιδίας μεθόδους. (Συνεχίζεται)
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'Υπό Δοκίμου 'Υπαστυνόμου 
κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗ

Γ

ΒΑΤΡΑΧΟΙ

(Συνέχεια έκ τοϋ 
προηγουμένου καί τέλος)

"Οπως σέ δλες τις κωμωδίες του, έτσι καί στους «Βατράχους», ό ’Αριστοφάνης 
έπεδίωξε να δώση μέ τον πλέον πρόσφορο τρόπο πολύτιμες συμβουλές στους συμπο
λίτες του. Γενικώς, οί κωμωδίες του δίνουν πιστή εικόνα της πολιτικής καταστάσεως 
των ’Αθηνών έν όσω ζοϋσε αύτός καί καυτηρίαζε τό κάθε τί πού κατά τη γνώμη του 
είχε ανάγκη αναπροσαρμογής. Λέγεται μάλιστα πώς δταν ό τύραννος τών Συρακου
σών Διόνυσος έζήτησε πληροφορίες για τήν πολιτεία τών ’Αθηναίων άπό τον Πλά
τωνα, ό τελευταίος έκρινε καλό νά τοϋ στείλη άντί- 
γραφα τών κωμωδιών τοϋ Αριστοφάνη, άντί άλλης 
άπαντήσεως.

Τό δίκαιο γιά δλα αύτά τό βλέπουμε στις τρεις 
πολυπαιγμένες κωμωδίες τοϋ ’Αριστοφάνη: Στις 
«Έκκλησιάζουσες», στην «Λυσιστράτη» καί στους 
«Βατράχους». Στις «Έκκλησιάζουσες»λ.χ. δίνει ό 
’Αριστοφάνης την κίνηση πού έγένετο τότε γιά τήν 
ισότητα τής γυναίκας προς τον άνδρα καί τήν πλή
ρη χειραφέτησή της. «Κοινοκτημοσύνη» ζητούσαν 
τότε οί γυναίκες γιά δλα τά άγάθά τής ζωής πού 
τά είχαν οί άνδρες καί τά νέμονταν μόνον αυτοί.
Κοινά ήθελαν νά έχουν τά δσα οί άνδρες είχαν μόνοι 
τους στήν πολιτεία, κοινά τά δικαιώματα στον 
έρωτα. Καί ή κίνηση αυτή, καταδικασμένη άπό 
τήν αρχήν σέ αποτυχία, κατέληξε σέ πλήρη νίκη 
τοϋ άνδρικοΰ φύλου, γιά ν’ αποκτήσουν οί γυναϊ- ·0  xpi(rT0<popos Νέζερ ώξ Διόνυσος, 
κες κοινά δικαιώματα μέ τον άνδρα μόλις πριν
λίγα χρόνια. Στή «Λυσιστράτη» πάλι, ό ’Αριστοφάνης έδωσε τήν «ειρηνόφιλη» κί
νηση τών γυναικών πού μάχονται γιά τήν ειρήνη μέ άποκλειστικά γυναικείο τρόπο: 
Τήν άποχή άπό τά συζυγικά καθήκοντα, δηλαδή ένα δπλο τόσο διαφορετικό άπό 
τούς άλλους σύγχρονους «ειρηνόφιλους».

Καθαρά γυναικείες οί δύο αύτές κωμιρδίες, πού είδαμε πρόπερσι άπό τις 
στήλες έτοΰτες τοϋ περιοδικού μας (*) καί πού περικλείουν σπαρταριστές καταστάσεις. 
Τόσο αύτές, δσο καί οί «Βάτραχοι» καί άλλες κωμωδίες τοϋ Άριστοφάνους, μας 
βοηθούν νά δούμε πηγαίες καταστάσεις, πού έβγαιναν στο προσκήνιο ώθούμενες άπό 
έπιτακτική άνάγκη. ’Ηταν έπιτακτικό, άπαραίτητο τό λαϊκό πανηγύρι στον καιρό 
τοϋ μεγάλου μας κωμωδιογράφου, τό γέλιο καί ό σκωπτισμός γιά τά κοινωνικά 
έκεϊνα φαινόμενα καί ζητήματα πού σάν κεφαλαιώδη προβλήματα άπασχολοΰσαν τούς 
προγόνους μας. Καί, όπως καί σήμερα, τό σοβαρό στοιχείο μιας ανάγκης παρουσια
ζόταν άπ’ τήν εύθυμη, τήν κωμική του πλευρά καί άπέβλεπε στο νά διαφανή μέσα άπό 
τήν κωμική κατάσταση ή πραγματικότητα, τό διόρθωμά γιά κάποιο κακώς κείμενο 
ζήτημα.

ΤΗταν καί αθυρόστομες οί κωμωδίες τού Άριστοφάνους γιατί οί γυναίκες στον
(1) Βλέπε τεϋχος 104 τών « ’Αστυνομικών Χρονικών».
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καιρό του δεν φοιτούσαν στο Θέατρο, στήν ’Αγορά και στην Εκκλησία τοϋ Δήμού. 
’Άφθονες λοιπόν ήταν οΐ βωμολοχίες πού θά έκαναν νά κοκκινίζουν καί τά μάρμαρα 
τοϋ ’Ασκληπιείου άκόμα, αν ποτέ παίχτηκαν κωμωδίες τοϋ Άριστοφάνους στον ιερό 
χώρο τής Έπιδαύρου τήν έποχή εκείνη. ’Ίσως θά ήταν άπαραίτητο αύτό, γιά νά. 
δημιουργήται στον αρχαίο 'Έλληνα θεατή κάποια άντίθεση ανάμεσα στο άγχος της 
τραγωδίας μέ τό ευτράπελο τής κωμωδίας. Σατύριζε καί καυτηρίαζε μ’ αύτές πρό
σωπα καί πράγματα, καταστάσεις έπίκαιρες, δπως γίνεται άκριβώς καί σήμερα. ’Ή 
ταν ένας «έπιθεωρησιογράφος» πολύ πιπεράτος, πολύ άθυρόστομος καί βωμολόχος, 
πού οπωσδήποτε θά έβαζε σέ πειρασμό τον σημερινό εισαγγελέα, αν δέν κατεβάλλετο 
προσπάθεια νά άποκαθαρθοϋν τά κείμενα.

Χωρίς νά παραβλέπουμε όμως καί τό δίκαιο τοϋ Άριστοφάνους, πρέπει νά λά
βουμε ύπ’ οψει καί τά ήθη καί έθιμα τής εποχής του. Γιά τον καιρό του λοιπόν, τά 
έργα του κάθε άλλο ήταν, παρά άκατάλληλα γιά τό κοινό. Πρέπει άκόμα νά λάβουμε 
ύπ’ οψει πώς οί περισσότερες—αν όχι όλες—οί μεταφράσεις των έργων τοϋ Α ρι
στοφάνη συμπεριέλαβαν πράγματα πού ποτέ δέν ειπώθηκαν άπό τό συγγραφέα. Αιτία 
σ’ αύτό υπήρξε ή έφεση των Βυζαντινών καί Νεοελλήνων δπως έκμεταλλευθοΰν τά 
σημεία εκείνα πού έρέθιζαν τά -κατώτερα αισθήματα τοϋ κοινοΰ, άλλα, καί τό δτι τά 
άφθονα υπονοούμενα τοϋ ’Αριστοφάνη έδωσαν μόνα τους άφορμή σέ χυδαίες φρά
σεις καί χοντροκομμένα αστεία. Παρετηρήθη σχετικά πώς μία άθυρόστομη λέξη 
έξαφνα ή ένα υπονοούμενο, συμπεριλαμβάνονται στις μεταφράσεις είκοσι φορές, ένώ 
στο πρότυπο άναφέρονται μόνο μιά φορά. Κι’ αύτό γιά λόγους δχι δυσκολονόητους: 
Γιά νά πωληθή καί προβληθή τό έργο ώς τολμηρό, ώς άσεμνο, πράγμα πού μεγαλώ
νει τήν κυκλοφορίαν καί ερεθίζει τήν περιέργεια.

Άπό τό ’Εθνικό Θέατρο έγινε ή άποκάθαρση τών βωμολοχιών τών μεταφρά
σεων καί δόθηκε τό γνήσιο πνεΰμα τής σάτυρας τοϋ ’Αριστοφάνη. Αύτό δέν έμείω- 
σε φυσικά τήν άξια τοϋ έργου, δέν εμπόδισε τό πηγαίο γέλιο καί δέ νόθεψε τήν καθα
ρότητα τοϋ λόγου. Α πλώς πετάχθηκαν τά χονδροειδή κατασκευάσματα τών εμπόρων 
τής χυδαιότητας καί τής προστυχιάς, πού άποβλέπουν στή διαφθορά τών χρηστών 
ήθών, στον έκμαυλισμό τής νεότητος καί στήν καταρράκωση τοϋ κορυφαίου τών κω
μωδιογράφων τής παγκόσμιας φιλολογίας. Γιατί ό Αριστοφάνης—κανένας δέν μπο
ρεί νά τό άρνηθή καί νά τό άμφισβητήση—ύπήρξε ό πρύτανις τών. κωμωδιογράφων 
τής Παγκόσμιας φιλολογίας καί τά έργα του γνώρισαν πραγματικό θρίαμβο στήν 
έποχή του, παράλληλα μέ τό θρίαμβο τής τραγωδίας. Τό μαρτυρούν τοΰτο τά δσα 
είδαμε σέ προηγούμενες μελέτες μας γιά τή «Λυσιστράτη», τις «Έκκλησιάζουσες» 
καί «Θεσμοφοριάζουσες», τά δσα θά δοΰμε τώρα στούς «Βατράχους» καί άργότερα 
στις « ’Όρνιθες» τής ’Αττικής Κωμωδίας, άπό τό Θέατρο 'Ηρώδου τοϋ Άττικοΰ.

** *
Ά ς  δοΰμε δμως τούς «Βατράχους» σέ μιά σύντομη ανάλυση καί σύμφωνα μέ 

τις παραδόσεις πού είχαν οί ’Αρχαίοι "Ελληνες γιά τον Κάτω Κόσμο.
Κύριο πρόσωπο τής κωμωδίας ό Διόνυσος, παρουσιάζεται μέ τήν τολμηρή φαν

τασία τοϋ ’Αριστοφάνη νά έπιχειρή μιά ηρωική κάθοδο στον "Αδη, έχοντας γιά σύν
τροφο τον δοΰλο Ξανθία. Περνούν τήν Άχερουσία λίμνη, δπου οί βάτραχοι τούς ψάλ
λουν τά «βρεκεκέξ-κοάξ-κοάξ...» μέ κοροϊδευτικούς εξάψαλμους καί φθάνουν στο βα
σίλειο τοϋ Πλούτωνα. Σκοπός τους είναι νά φέρουν πίσω στον έπάνω κόσμο, καί συγ
κεκριμένα στήν Αθήνα, έναν άξιο τραγικό ποιητή γιατί οί τρεις μεγάλοι—Αισχύλος^ 
Σοφοκλής, Εύριπίδης—έχουν πιά πεθάνει.

Πρόθεση τοϋ Διόνυσου, ένόσω προχωρεί στον "^.δη μέ τον Ξανθία, άνάμεσα 
σέ τόσες κωμικές μορφές, είναι νά φέρη έπάνω τον Ευριπίδη, τον προσφιλή στούς Ά -
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θηναίους τραγικό ποιητή, πού πέθανε προ ολίγου, το 406 π.Χ. (-1). Για την κάθοδο 
αύτή στον "^.δη, ό Διόνυσος είχε ζητήσει πληροφορίες άπό τον 'Ηρακλή πού άλλοτε 
άπήγαγε τον Κέρβερο. Φτάνουν κάποτε στον προορισμό τους, άνάμεσα σέ κωμικά 
έπεισόδια καί καλούν μπροστά τους τον Εύριπίδη καί τον Αισχύλο για να παραβγούν 
στην τέχνη τους καί να άναδειχτή 6 καλύτερος. Καί ό άγώνας αρχίζει: ’Ισχυρίζεται ό 
Ευριπίδης πώς αύτος έξευγένισε την τραχεία καί μεγαλόστομη στά χέρια τού Αισχύλου 
τραγωδία, ότι τής προσέδωσε νέους ρυθμούς καί την προίκησε μέ νέα στοιχεία τής σύγ
χρονης ζωής. 'Ο Αισχύλος πάλι κατηγορεί τον Εύριπίδη πώς έγραψε έργα άνήθικα. 
"Υστερα, ό Διόνυσος βάζει τούς δύο τραγικούς να άπαγγείλουν χωρία λυρικά άπό τά 
έργα τους καί, σύμφωνα μέ υπόδειξη τού Αισχύλου, οί στίχοι τους θά ζυγισθοϋν στο 
τέλος στη ζυγαριά μεμονωμένα. Οί στίχοι τού Αισχύλου βαραίνουν περισσότερο 
καί ό Διόνυσος ζητάει ν’ άκούση ποιος άπό τούς δύο έχει νά δώση την καλύτερη συμ
βουλή στήν πόλη των ’Αθηναίων. Ό  Αισχύλος δίνει την καλύτερη συμβουλή καί έτσι 
άνακηρρύσσεται νικητής. Τον επαναφέρει λοιπόν στη γή ό Διόνυσος, μά οχι κυρίως 
ώς ποιητή, άλλά ως φρονηματιστή καί διδάσκαλο των ’Αθηναίων. 'Ο Ευριπίδης πα
ραμένει στον "Αδη, γιατί μέ τις φιλοσοφικές" του ιδέες μπορούσε νά ζημιώση τήν πα
τρίδα του, κατά τή γνώμη τού Διόνυσου.

Ξεκινώντας ό Διόνυσος άπό τον "^.δη, μέ τον Αισχύλο νικητή, ό Πλούτων ά- 
ποχαιρετα τον ποιητή καί τον προτρέπει νά σώση τήν πόλιν των ’Αθηναίων μέ καλές 
συμβουλές. ’Ακόμα τον προτρέπει νά δώση μαθήματα στούς άνόητους ’Αθηναίους, 
πού πλήθυναν καί είναι πολλοί»;

(<’Ά γε δή χαίρων, Αισχύλε, χώρει καί σώζαι πόλιν 
τήν ήμετέραν γνώμαις άγαθαϊς, καί παίδευσον τούς 
άνοήτους’ πολλοί δ’ εΐσίν...»

Σατυρίζονται στο έργο πολλές καταστάσεις, κυριώτερη των οποίων είναι ή 
δυσμενής πολεμική κατάσταση των ’Αθηναίων. Σατυρίζεται ακόμη ή άπόπειρα των 
ολιγαρχικών νά καταργήσουν τή δημοκρατία τό 411 π.Χ. καί μέ τή σειρά της, σα- 
τυρίζεται ή οικονομική βοήθεια πού προσφέρει ό σατράπης Κύρος στο ναύαρχο τών 
Λακεδαιμονίων Λύσσανδρο, άπό τό έτος 408. Ό  ’Αλκιβιάδης έπειτα, ή παρήγορος 
νίκη στις Άργινοΰσες τό 406, ή θανάτωση τών ικανών στρατηγών πού είχαν λάβει 
μέρος στή ναυμαχία καί ή άπόρριψη τών νέων προτάσεων τών Σπαρτιατών γιά ειρήνη
δέν τον άφίνουν άδιάφορο στήν κωμωδία. ’Ακόμα διάχυτη είναι ή επίθεση κατά τού 
φιλοπολέμου Κλεοφώντος, όταν ό Πλούτων παραδίδει στον Αισχύλο πού έπιστρέφει 
άπό τον "Αδη, βρόχους άγχόνης γιά νά δώση στον Κλεοφώντα καί στά μέλη τής επι
τροπής. Τούς βρόχους τούτους θά τούς κρεμάσουν στο λαιμό τους γιατί είχαν άναλάβει 
νά έπιβάλλουν θυσίες γιά τήν έξεύρεση πόρων συνεχίσεως τού πελοποννησιακού πο
λέμου.

Τά άλλα εύρήματα καί υπονοούμενα τού ’Αριστοφάνη είναι άπειρα. 'Ο ένθου- 
σιασμός τών ’Αθηναίων υπήρξε μάλιστα τόσο μεγάλος όταν διδάχθηκαν οί «Βάτραχοι» 
τό 405 π.Χ., ώστε τον στεφάνωσαν μέ ύαλλόν ιερής έληάς πού έθεωρεϊτο ισότιμος μέ 
τό χρυσό στεφάνι.

Τελειώνοντας τούς τόσο άντιπροσωπευτικούς άπό τήν κωμωδιογραφία τού’Α
ριστοφάνη «Βατράχους» στο έφετεινό φεστιβάλ τής Έπιδαύρου καί τώ ν ’Αθηνών, πρέ
πει νά μή παραλείψουμε ν’ άναφέρουμε πώς μεγάλος θαυμαστής καί ύποστηρικτής τού 
’Αριστοφάνη ήταν ό φιλόσοφος Πλάτων. 'Ο Πλάτων τιμούσε τον ’Αριστοφάνη πολύ 
καί γ ι’ αυτό έστειλε τις κωμωδίες του στον τύραννο τών Συρακουσών. Τις μεγάλες 
άλήθειες πού έβλεπε ό Πλάτων στά έργα τού’Αριστοφάνη τις μετέφερε στο «Συμπόσιο»

(1) Ή  κωμωδία αύτή γράφηκε και παίχθηκε γιά πρώτη φορά τό 405 π.Χ., ήτοι ένα χρόνο 
μετά τό θάνατο τοϋ Εύριπίδη. Τό 406, δηλαδή τόν ίδιο χρόνο μέ τόν Εύριπίδη, είχε πεθάνει 
καί ό Σοφοκλής.
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πού γράφηκε σέ άνάμνηση τοϋ ποιητοϋ των «Βατράχων» ένα χρόνο μετά τό 385 όπό- 
ταν πέθανε ό ποιητής, ήτοι τό 384 π.Χ. Δείγμα της άγάπης καί τοϋ θαυμασμού πού 
ετρεφε ό Πλάτων γιά τον ’Αριστοφάνη είναι καί τό παρακάτω έπίγραμμα πού έγρα
ψε μέ τό θάνατο τοϋ ποιητοϋ τόσων βαθυστόχαστων κωμωδιών:

qA'i χάριτες τέμενος τι λαβεΐν δπερ ούχί πεσεΐται 
ζητοΰσαι, ψυχήν εύρον Άριστοφάνους».

X. ΣΤΑ MATHΣ

Σέ ενα απέραντο νεκροταφείο
Μετέβαλαν τήν Ελλάδα οί κομμουνισταί από τό Δε

κέμβρη του 1944 μέχρι τής 30 Αύγούστου τοΰ 1949, 
γιατί έχασαν τή ζωή τους 104.852 ανθρώπινες υπάρξεις.

Ώ ργίασαν κυριολεκτικά κατά τοΰ ά μ α χ ο υ  π λ η θ υ 
σ μ ο ύ ,  σφάζοντες άπάνθρωπα, άνασκολοπίζοντες καί 
θανατώνοντες μέ σκληρά βασανιστήρια. Έ τσι βρήκαν 
τό θάνατο 275 ιερωμένοι, 239 δάσκαλοι, 120 γιατροί, 
246 έργατικά στελέχη, 750 σιδηροδρομικοί, 81 ταχυδρο
μικοί καί 55.672 έθνικόφρονες πολίτες διαφόρων επαγ
γελμάτων .

Έκτος άπό τά θύματα αυτά έπεσαν ήρωΐκώς μαχό- 
μενοι 637 άξιωματικοί καί 8.612 στρατιώτες των έθνι- 
κών μας δυνάμεων.

’Αλλά καί οί νεκροί τω ν συμμοριτών έφθασαν τόν 
άριθμό τών 38.220.

Ένα έκατομμύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες Έ λλη
νες πολίτες έδεινοπάθησαν συνολικά άπό τούς συμμορίτες.

’Έ τσι, έκτος άπό τούς 104.850 νεκρούς, έτραυματίσθη- 
σαν, άπήχθησαν, έγιναν πρόσφυγες ή έστρατολογήθησαν 
βιαίως γιά νά χρησιμοποιηθούν σέ καταναγκαστικά έργα 
καί ένα έκατομμύριο δέκα τέσσαρες χιλιάδες Έλληνες.
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Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Τ Ο Σ *
— Ο ΠΑΤΗΡ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ —

Πολλά πράγματα μπορεί ν’ αλλάζουνε στον κόσμο. Πολλές καθιερωμένες 
αλήθειες και επιστημονικές θέσεις για τα κοινωνικά καί φυσικά φαινόμενα—πού 
θεωρούνται νόμοι—μπορεί κάποτε ν’ άποδειχτοΰνε έσφαλέμενες. Νόμοι, όπως 
τής βαρύτητοςκαί τής παγκόσμιας έλξης, μπορεί νά εξουδετερωθούν. Πολλά, πάρα 
πολλά μπορεί ν’ άλλάξουν. 'Όμως ή «διαρκής ροή», ή «πάλη καί ή ενότητα των αντι
θέσεων» στη ζωή καί στή φύσι πού είναι ανακαλύψεις τού βαθυστόχαστου νοΰ τής 
’Αρχαιότητας, τού 'Ηράκλειτου, θά μείνουν έσαεί 
θεμελιώδεις άλήθειες καί βάσεις άπό τις όποιες 
τό άνθρώπινο πνεύμα ξεκίνησε γιά τά γινάντια 
πετάγματά του. 'Ο 'Ηράκλειτος γεννήθηκε τό 544 
π.Χ. στήν ’Έφεσο καί πέθανε τό 484 π. X. Κατα
γότανε άπό άριστοκρατική γενιά πού κρατούσε 
άπ’ ευθείας άπό τό βασιλιά Κόδρο. Στο σύγγραμ
μά του «περί φύσεως», άπό τό όποιο διασώθηκαν 
μόνο 129 άποσπάσματα, διατυπώνει κατά τρόπο 
μεγαλοφυή καί άποφθεγματικό τις βαθυστόχαστες 
άντιλήψεις του γιά τό σόμπαν, τον άνθρωπο καί 
τή ζωή. Ό  'Ηράκλειτος—όπως όλα τά προνο
μιούχα πνεύματα—άπό μικρός φανερώνει τις άνη- 
συχίες του γιά τον κόσμο πού τον περιβάλλει καί 
φλέγεται άπό τήν έπιθυμία νά δώση σ’ αύτόν 
μιά σωστή έρμηνεία. Σ’ άντίθεσι προς τούς Έλεάτες 
φιλοσόφους (Παρμενίδη, Ζήνωνα κ .λ .π .) πού θεω
ρούσαν τό ον «έν αίωνία άκινησία» οίκοδομεϊ τή 
θεωρία τής αιώνιας κίνησης. «Τά πάντα ρεϊ» λέγει. Παρατηρεί τά λουλούδια, τά δέντρα, 
τούς άνθρώπους πού γεννιώνται μεγαλώνουν καί πεθαίνουν, τά νερά στά ποτάμια πού 
διαρκώς κυλούν, τή νύχτα καί τή μέρα, τό φως καί τό σκοτάδι, τό καλοκαίρι καί τό 
χειμώνα, τό χλωρό καί τό ξερό, τό ζωντανό καί τό νεκρό, όλα αύτά τά άντίθετα καί 
ταυτόχρονα άλληλοεξαρτώμενα, άλληλοεπιδρούμενα καί άδιάκοπα έξελισσόμενα 
καί συλλαμβάνει τή θεωρία τού διαρκώς γίγνεσθαι. Μπόρεσε νά διαπιστώση ότι τό 
χαρακτηριστικό τής πραγματικότητος πού μας περιβάλλει είναι ή άδιάκοπη κί- 
νησις. «ΓΙοταμώ ούκ έστιν έμβήναι δίς. Είμεν τε καί ού είμεν». (Στο ποτάμι—στο 
ίδιο νερό—δέν μπορούμε δυο φορές νά μπούμε. Είμαστε ένα ώρισμένο κάτι καί ταυ
τόχρονα δέν είμαστε) 'Όλα υπάρχουν καί ταύτόχρονα δέν υπάρχουν. Γιατί όλα ρέουν, 
ύπόκεινται στή διαρκή άλλαγή, στο διαρκές γίγνεσθαι. Συνιστοΰσε στούς άνθρώπους 
νά έμβαθύνουν στή λογική, νά σκέφωνται πολύ προκειμένου νά βγάλουν ένα σωστό 
συμπέρασμα. Κατά τον Λόγον (λογική) ό ρευστός καί πλήρης άντιθέσεων καί 
μεταβολών κόσμος άποτελεϊ ένότητα. «Ούκ έμοΰ, άλλά τού λόγου άκούσαντος 
όμολογεϊν σοφόν έστιν έν πάντα είναι». (Τό νά άκούση κανείς όχι έμένα άλλά τήν 
λογική καί νά παραδεχθή ότι τά έν τώ κόσμω πράγματα άποτελοΰν ένότητα, αυτό

(*) Άναδημοσίευσις έκ τοϋ περιοδικού «Πειραϊκή - Πατραϊκή», τεϋχος 43, ’Οκτώ
βριος 1958.
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είναι σοφία). ’Έτσι ό 'Ηράκλειτος εισάγει στην παγκόσμια σκέψι τη δ ι α λ ε κ τ ι 
κ ή  άρχή τ ή ς  έ ν ό τ η τ ο ς  τ ω ν  α ν τ ι θ έ σ ε ω ν .  Ειρωνευόταν καί μαστί
γωνε τούς συγχρόνους του πού δεν μπορούσαν να δουν ότι πίσω άπό τις φαινομενικές 
άντιθέσεις κρύπτεται ή ενότητα «ού ξυνιασιν όκως διαφερόμενον έαυτώ όμολογέει· 
παλίστνος άρμονίη όκως περ τόξου καί λύρης... το άντίξουν συμφέρον έκ των δια- 
φερόντων καλλίστων άρμονίαν καί πάντα κατ’ έριν γίνεσθαι». (Δεν έχουν τον κοι
νόν νοΰν να καταλάβουν ότι ή φαινομενικά διασπασμένη ενότητα είναι ταυτόχρονα 
καί εναρμονισμένη μέ τον εαυτό της όπως συμβαίνει μέ τό τόξο καί τη λύρα... ’Από 
τις άντιθέσεις—άπό τη διαφορά τόνων — παράγεται ή ώραιοτέρα αρμονία. Τά 
πάντα δημιουργοΰνται άπό την πάλη—έριδα των άντιθέσεων) Διακήρυττε τό «άεί 
γίγνεσθαι καί μεταβάλλεσθαι καί μηδέποτε κατά ταυτό μένειν». Τά πάντα βρίσκον
ται σέ αιώνια ροή, άέναη κίνησι καί άλλαγή, τίποτα δεν μένει άκίνητο, στάσιμο. 
Μέσα μας ύπάρχει ή ζωή καί ό θάνατος, ή έγρήγορσι καί ό ύπνος, ή νεότηε καί τό 
γήρας. Τήν γέννησι τού κόσμου τήν βλέπει διά μέσου τής πάλης των άντιθέσεων 
διά τής οποίας πάλης επιτυγχάνεται ή ενότητα καί ή άρμονική λειτουργία τού σύ- 
μπαντος. ’Άνευ τής άρχής αυτής τήν οποία ό 'Ηράκλειτος άποκαλεϊ έναντιοδρομία 
ή έναντιοτροπία δεν θά υπήρχε παρά ή άκινησία καί ή νέκρα. Δεν θά υπήρχε ζωή καί 
οργασμός άναδημιουργίας. 'Η άέναος αύτή κίνησις καί μεταβολή έχει ώς άρχή 
καί κίνητρό της τό «άείζωον πυρ». ’Από τό πυρ παράγεται ή κίνησι, ή ζωή, ή άρμο- 
νία των όντων. Τό πϋρ έμφανίζεται μέ δυο λειτουργίες : τή θερμότητα (άνίοϋσα) 
καί τήν ψύξι (κατιοΰσα). Μέ τό σβήσιμό του, τήν ψύξι του δημιουργεΐται ό άέρας, 
τό νερό καί ή γή, καί άντιστρόφως μέ τή φλόγα του άπό τή γή παράγεται τό νερό, 
άπό γο νερό ό άέρας καί άπό τον άέρα ή φωτιά. 'Η άξία καί ή ύπόστασις κάθε πρά
γματος έξαρ.αται άπό τήν ποσότητα τού διαπύρου στοιχείου πού περικλείει μέσα 
του. Περισσότερη φωτιά δίνει περισσότερη ζωή καί κίνησι ένώ άντίθετα λιγώτερη 
ή καθόλου φωτιά καταδικάζει τό άντικείμενο στήν ψύξι, τήν άκινησία καί τό θά
νατο. Τό σώμα τού άνθρώπου είναι άποτέλεσμα τού ψυχομένου πυρός καί θά ήταν 
άκίνητο καί νεκρό αν μέσα του δέν έ'μπαινε ή ψυχή πού είναι άναθυμίασις τού θερμού 
πυρός πού εισέρχεται διά τής άναπνοής. Ή  ψυχή είναι μιά άπό τις μεταβατικές 
καταστάσεις τού πυρός καί σάν τέτοια έχει καί αύτή υλική ύπόστασι. Τήν καταγωγή 
όλων των φυσικών φαινομένων τήν έβλεπε στή φωτιά. Άπό τή φωτιά γεννήθηκε 
ολόκληρο τό σύμπαν. Τον κόσμο, έλεγε δέν τον έπλασε κανείς θεός ούτε άνθρωπος. 
Ή ταν, είναι καί θά είναι αιώνια ζωντανό πΰρ, πού άνάβει καί σβήνει σύμφωνα μέ 
ώρισμένους νόμους. Απαντώντας στούς Έλεάτες πού έβλεπαν τό όν σέ αιώνια 
άκινησία καί δέν μπορούσαν νά καταλάβουν τήν ένότητα τών άντιθέσεων στον 
κόσμο, γράφει στο 67 άπόσπασμα: «'Ο θεός ήμέρη, εύφρόνη,χειμών,θέρος,πόλεμος, 
ειρήνη, κόρος, λιμός· άλλοιοϋται δέ όκωσπερ πΰρ όπόταν συμμιγή θυώμασιν, ονο
μάζεται καθ’ ήδονήν έκ,άστου» (ό θεός είναι ημέρα καί νύχτα, χειμώνας καί καλο
καίρι, πόλεμος καί ειρήνη, κορεσμός καί πείνα- έμφανίζεται δέ μέ διάφορες μορφές 
άκριβώς όπως ή φωτιά όταν άναμιχθή μέ θυμίαμα, ονομάζεται άνάλογα μέ τήν 
εύωδία μέ τούτο ή έκεϊνο τό όνομα). 'Ως πηγή τής άνθρώπινης γνώσεως θεωρούσε 
τή φύση καί όχι τούς θεούς. Θεό είχε άνακηρύξει τό Λόγο (λογική) πού ρυθμίζει 
τήν άέναη κίνησι καί τις άντιθέσεις στον κόσμο. Ή  πολυμάθεια, έλεγε, δέν μας 
κάνει σοφούς άλλά ή λογική σκέψι. ’Ήθελε τον άνθρωπο δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ό  καί οχι 
πολυμαθή. Γι’ αύτό καί καταφέρεται κατά τής πολυμάθειας. Ά ν  ή πολυμάθεια, 
λέγει, μπορούσε νά διδάξη τούς άνθρώπους νά κατανοούν σωστά τά όντα θά τό 
είχαν κατορθώσει καί ό Πυθαγόρας, ό Ξενοφάνης καί ό Έκαταΐος. Έπετίθετο 
κατά τού 'Ομήρου πού έθεωρεΐτο ό σοφώτερος τών Ελλήνων, καί τού Αρχίλοχου 
καί προέτρεπε νά μήν γίνωνται δεκτοί στούς άγώνες καί νά ραπίζωνται. Ή  οργή 
του προς τούς δύο αύτούς μεγάλους ποιητές ξεκινούσε άπό τό γεγονός οτι ποιήματά 
τους, πού ήσαν κατά τού πολέμου, άπηγγέλλοντο άπό τούς ραψωδούς σέ φιλολογικούς
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Η ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑ ΠΟΛΕΩΝ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΑΣ

‘Υπό Άρχιφύλακος J . Kramer,
-----------κατά μετάφρασιν 'Υπαστυνόμου Α' --------------------

κ . ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Σ Λ Ο

Ή  ’Αστυνομία τοΰ ’Όσλο (Πρωτευούσης τής Νορβηγίας) έχει συνολικήν δύ- 
ναμιν 1.032 ’Αξιωματικών και άνδρών καί άστυνομεύει εις την πόλιν, τής οποίας ό 
πληθυσμός ανέρχεται εις 450.000 περίπου. Οί υποψήφιοι προς κατάταξιν εις την 
’Αστυνομίαν, δέον νά έχουν ηλικίαν μεταξύ 21 εως 30 ετών καί ανάστημα 1,77 μ. 
κατ’ έλάχιστον.

Ό  μισθός τοΰ άστυφύλακος κλιμακοϋται άπό 565 μέχρι 737 λίρες κατ’ έτος 
(47.460-61.908 δραχμαί) καί φθάνει είς τό άνώτατον δριον μετά δωδεκαετή υπηρε
σίαν. Ό  μισθός τοΰ άρχιφύλακος ποικίλλει μεταξύ 597 καί 775 λιρών (52.648.65. 
100 δρχ.) κατ’ έτος, ένω ένας Ύπαστυνόμος (3ης τάξεως) λαμβάνει 667 εως 860 
λίρας (56.028—72.240 δρχ.). Διά τής ακολούθουμένης πολιτικής έπιδιώκεται προ
φανώς νά ύπάρχη μικρά διαφορά μισθού μεταξύ τών βαθμών. "Ολα τά μέλη τοΰ Σώ
ματος λαμβάνουν, προσέτι, ένα ειδικόν έπίδομα 35 λιρών (2.970 δρχ.) κατ’ έτος.

Αί γυναίκες—αστυνομικοί λαμβάνουν τάς ιδίας άποδοχάς, ώς καί οί άρρενες 
συνάδελφοί των.

Οί επιλεγόμενοι προς κατάταξιν εις την ’Αστυνομίαν ύφίστανται μίαν δοκι
μαστικήν έκπαίδευσιν τεσσάρων έβδομάδων, εις θέματα στοιχειωδών αστυνομικών 
καθηκόντων, συντάξεις άναφορών, κανονισμών τροχαίας καί γυμναστικής. ’Εάν επι
τύχουν τότε στέλλονται διά πρακτικήν έξάσκησιν, είς διαφόρους ‘Υπηρεσίας, δπως 
έπί παραδείγματι δύο μήνας είς τήν Υπηρεσίαν Τροχαίας, ένα μήνα είς τήν Υ π η 
ρεσίαν ’Ασφαλείας, ένα μήνα είς τήν Ειδικήν ’Ασφάλειαν καί. οκτώ μήνας είς Τμήμα 
τάξεως. Κατά τήν διάρκειαν τών δώδεκα αύτών μηνών έκτελοΰν υπηρεσίαν μαζί μέ 
πεπειραμένους αστυφύλακας, οί όποιοι τούς καθοδηγούν καί τούς βοηθούν.

Έάν ό δόκιμος, κατά τήν περίοδον τής «δοκιμής», έκτελέση κατά ικανοποιη
τικόν τρόπον τά καθήκοντά του, τότε θά σταλή είς τήν Κρατικήν ’Αστυνομικήν Σχο
λήν διά δεκάμηνον έκπαίδευσιν. ’Εάν παρακολουθήση έπιτυχώς τά μαθήματα αύτά, 
τότε θά γίνη δεκτός είς τό κυρίως Σώμα.

Οί αστυνομικοί φέρουν μπλε ναυτικήν στολήν μέ μπλέ ύποκάμισον καί λαιμο-

άγώνες ένω οί άντιλήψεις τοΰ Ηράκλειτου περί πολέμου ήταν έντελώς άντίθετες : 
«πόλεμος πάντων, μέν πατήρ έστι, πάντων δέ βασιλεύς, καί τούς μέν θεούς έδειξε, 
τούς δέ άνθρώπους, τούς μέν δούλους έποίησε, τούς δέ έλεύθερους» (ό πόλεμος 
είναι τών πάντων πατέρας καί τών πάντων βασιλιάς καί άλλους μέν τούς άναδείχνει 
θεούς άλλους δέ άνθρώπους. ’Άλλους κάνει δούλους καί άλλους έλεύθερους).

Στά κοινωνικά πράγματα ό 'Ηράκλειτος είχε άριστοκρατικές άντιλήψεις. 
Χώριζε τήν άνθρώπινη κοινωνία στο «πλήθος» καί στους λίγους «άρίστους». "Ενας 
μόνο πραγματικός άρ ιστός έλεγε, άξίζει γιά 10 χιλιάδες άπό τό πλήθος.

‘Η άνακάλυψις τής διαλεκτικής μεθόδου άπό τον 'Ηράκλειτο, μ’ όλες τις 
άτέλειές της είναι στή βάσι της σωστή. Καί ή σημασία της υπήρξε βαρυσήμαντος 
γιά τήν κατοπινή έξέλιξι καί τό θρίαμβο τοΰ άνθρώπινου πνεύματος.

Α. ΑΠΟΣΤ. ■
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δετήν. Εις τδ άρ',στερδν του στήθους φέρουν μίαν κονκάρδαν μέ τδ Νορβηγικόν έμ- 
βλημα καί εις τά πέτα του χιτωνίου τδν Νορβηγικδν λέοντα. 'Ως διακριτικά βαθμών 
φέρουν άστρα εις τάς έκ μαύρου υφάσματος έπωμίδας των.

Καλώς έχόντων τών πραγμάτων, οι άστυνομικοί του “Οσλο φέρουν μόνον 
αστυνομικήν ράβδον. 'Όταν, 8μως, τδ απαιτούν αί περιστάσεις, φέρουν πιστόλιον 
προς προστασίαν των.

'Η Νορβηγική ’Αστυνομία έχει καθιερώσει ένα σύστημα λεγόμενον τοϋ «πο
δαριού», τδ όποιον εξασφαλίζει οικονομίαν χρόνου καί δαπάνης διά τά Δικαστήρια, 
τούς μάρτυρας καί την ’Αστυνομίαν. ’Επί παραδείγματι, προσάγεται εις τδν ’Αστυ
νομικόν Σταθμόν καί κλείεται εις τά κρατητήρια, ένα πρόσωπον τδ όποιον κατελή- 
φθη τελούν έν μέθη, εις δημόσιον τόπον. Την πρωίαν τής επομένης προσάγεται είς 
τδν ’Αστυνόμον τού Σταθμού πρδς έξέτασιν. ’Εάν, έκ τής έξετάσεως, άποδειχθή 
βάσιμος ή κατηγορία, τότε ό ’Αστυνόμος τού επιβάλλει ένα λογικόν πρόστιμον (συ
νήθως 50 κρόκερ περίπου—210 δραχμών).

Αύτδ θεωρείται ώς μία έξυπηρέτησις έκ μέρους τής ’Αστυνομίας διά τδν τα- 
χύτερον διακανονισμόν τής ύποθέσεως. ’Εάν ό παραβάτης σύμφωνη, τότε ή ύπόθεσις 
θεωρείται λήξασα καί έφ’ οσον είναι γνωστή ή διεύθυνσις κατοικίας του καί εργά
ζεται τού δίδεται προθεσμία ένδς μηνός, διά τήν πληρωμήν τού προστίμου. ’Ά ν, μετά 
τήν πάροδον τής δοθείσης προθεσμίας, δέν πληρώση τδ πρόστιμον, δυνατόν νά φυ- 
λακισθή.

Είς τήν περίπτωσιν καθ’ ήν ό δικασθείς δέν συμφωνεί διά τήν πληρωμήν τού 
προστίμου, καθ’ οτι δέν συμφωνεί μέ τήν άποδιδομένην είς αύτδν κατηγορίαν τής 
μέθης ή θεωρεί υπερβολικόν τδ πρόστιμον, ή ύπόθεσις παραπέμπεται είς τδ Δικα- 
στήριον, διά ν’ άποφασίση σχετικώς.

Ή  διαδικασία αύτή εφαρμόζεται είς τάς περιπτώσεις μέθης, παρανόμου σταθ- 
μ,εύσεως αυτοκινήτων καί μικράς παραβάσεις τροχαίας.

Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΓΙΟΥΛΟΣ

Τ ό  π α ι δ ο μ ά ζ ω μ α
Είναι τό φρ ιχτότερο  έγκλημα τοϋ συμμοριτισμού. 

28.000 παιδιά καί κορίτσια τά άπέσπασαν μέ τή βία άπό 
τις οικογένειες τους καί τά έστειλαν πίσω άπό τό Σι
δερένιο Παραπέτασμα μέ σκοπό τό φυλετικό καί πολι
τικό έξανδραποδισμό τους.

Τό φρικιαστικό καί αποτρόπαιο αύτό έγκλημα τής 
γενεοκτονίας προεκάλεσε τήν άγανάκτησι δλου τοϋ πολι
τισμένου κόσμου, γ ιατί οί κομμουνισταί δέν σεβάστη
καν τήν ιερότητα τής οικογένειας, ούτε έννοιωσαν ποτέ 
τό βαθύ άνθρώπινο πόνο, τον πόνο τής μητέρας πού 
έπαιρναν άπό τήν άγκαλιά τό παιδί της, τό σπλάχνο τη ς .



Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟ Υ ΓΙΑΝΝΗ
— ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ

ΤΟ ΣΥΜΜΟΡΙΤΟΠΟΛΕΜΟ —

'Υπό δοκίμου 'Υπαστυνόμου κ. ΣΠ. ΠΗΛΟΥ

Είναι Αύγουστος... Χαρούμενη ή γή τριγύρω... Τά πουλιά πετοϋν άπό κλα
ρί σέ κλαρί τιτιβίζοντας... ενώ μιας Εκκλησίας το μεγάλο ρολόι σημειώνει άργά- 
άργά τ'ις ώρες...

Αυτήν λοιπόν την ήσυχη στιγμή θά σάς άφηγηθώ μιά ιστορία,... μιά άπλή καί 
έντελώς άληθινή ιστορία, πού είναι επίκαιρη, γιατί συνέβη αύτόν άκριβώς τον καιρό, 
λίγα χρόνια πρίν. Μού τή διηγήθηκε ό δάσκαλος ένός Μακεδονικού χωριού. Καί σάς 
τήν μεταφέρω όπως άκριβώς τήν ακόυσα, μέ τή θερμή παράκληση νά μέ προσέξετε 
λιγάκι μέ καλή πίστη καί κατανόηση.

Γιά νά μέ καταλάβετε όμως καλλίτερα, άφίστε τήν φαντασία σας νά πετάξη 
λίγα χρόνια πίσω... τότε... τον καιρό έκεΐνο, πούναι γραμμένο στήν ιστορία μας μέ 
αίμα καί συμφορά... "Ενα όμορφο καλοκαίρι πού κάποιοι καταραμένοι καλλιτέχνες 
τό στόλισαν μέ πυραμίδες άπό πτώματα, άκέφαλα, διαμελισμένα, βασανισμένα άπάν- 
θρωπα... Τότε πού κάποιοι άνάξιοι "Ελληνες είχαν σηκώσει τά όπλα εναντίον τής 
Πατρίδας τους καί τή βύθισαν σέ πένθος καί συμφορά.

Μεταφερθήτε τώρα νοερά σέ κάποιο γραφικό χωριουδάκι της Μακεδονίας μας, 
όλο πεύκα, θυμάρι, γαλήνη, ομορφιά... ’Ακούστε τήν καμπάνα τής κατάλευκης Ε κ 
κλησίας νά σημαίνη χαρ
μόσυνα... Δήτε τά παλλη- 
κάρια ν’ άλαφροσέρνουν τά 
βήματά τους κάτω άπ’ τά 
μπαλκόνια τής καλής τους...
Μυρίστε θυμάρι, γιμίστε 
γαλήνη, πλημμυρίστε συγ
κίνηση... Είναι Κυριακή... 
καί κοντά στή βρύση έ
χουν μαζευτή οί άθώοι κι’ 
εύγενικοί χωρικοί, χαρού
μενοι, άφρόντιστοι, καλό
καρδοι.

Αυτό είναι ένα 'Ελληνι
κό χωριό... Έ να χωριό μέ 
κάμπους, μέ γάργαρα νερά, 
μέ λουλούδια λογιών - λο
γιών,μέ χωράφια ποτισμένα 
μέ ιδρώτα καί μέ αίμα..

Έ ξω  άπ’ τό χωριό, στο φιδωτό μονοπάτι πού οδηγεί στ’ άντικρυνό βουνό, 
βρίσκεται ένας τάφος... ένας φτωχός λουλουδιασμένος τάφος... Καί πάνω στον ξύλινο 
σταυρό του ό ξένος διαβάζει μιά κακογραμμένη έπιγραφή : «Δέσπω ή ’Αρχόντισσα 
τού χωριού—πέθανε άπό τήν πίκρα πού τήν πότισε τό μονάκριβο παλληκάρι της, ό 
Γιάννης, πού άκολούθησε τούς προδότες στά βουνά. ’Άμποτε γυρίση πίσω, χίλιοι 
βρυκόλακοι νά σηκωθούν καί νά τόνε πνίξουν.,.».

Ά σ ε  π α λ η ό γ ε ρ ε  τ ο ύ ς  ά φ ο ρ ισ μ ο ΰ ς  κ α ί τ ι ς  κ α τ ε ρ γ α ρ ιέ ς  
κ α ί ε τ ο ι μ ά σ ο υ  ν ά  π ε θ ά ν η ς ···
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’Ά ς ξαναγυρίσουμε τώρα πίσω στο χωριό... κι’ ας χαροΰμε αυτήν τήν ξένοια
στη δροσιά του... Στην άλλη άκρη του βρίσκεται τό ’Εκκλησάκι του, μέ ταπεινές 
εικόνες, κάτω από μικρούτσικα καντήλια, μέ ένα ξύλινο άναλόγιο στά δεξιά του μέ 
λίγες καρέκλες πιο πίσω... Γαλήνη... Σιωπή...

«Σκορπάει γλυκεία μοσκοβολιά δάφνη στον τοίχο φυτρωμένη,
Θυμίαμα πού καίει ή πίστις.
Καί μια χεληδονοφωληά ψηλά, στον Νάρθηκα κτισμένη.
ψέλνει τό «Δόξα έν Ύψίστοις...».
Ή  λειτουργία έχει τελειώσει πριν κάμποση ώρα καί ό παππά-Θύμιος, ένα 

αθώο γεροντάκι πού έκανε σκοπό στη ζωή του, τήν πίστη στον Θεό καί τήν άγάπη 
στούς συνανθρώπους του, ολομόναχος  ̂στο τετράγωνο προαύλιο του Ναού, έτοιμά- 
ζεται να φύγη... όταν τα σκυλιά τού άπέναντι άρχοντικοϋ, σπάζοντας τις άλυσσίδες 
τους, ξεχύθηκαν στούς δρόμους ούρλιάζοντας... Ό  αγαθός Σαμαρείτης ένοιωσε μιά 
τρομερή άνησυχία... Στο νοϋ του ήρθε κάποιος θρύλος τού χωριού, ό θρύλος τού τάφου 
τής Δέσπως...

Μή τάχα έφτασεν ό βρυκόλακας, σερνάμενος στο χώμα, νά ρουφήξη τό αιμα 
τού προδότη;

’Άξαφνα ακούσε πίσω του νά τρίζουν τά κλαριά, βαρειές πατημασιές άφου-
γκράστηκε καί πριν προ- 
λάβη νά γυρίση ξοπίσω 
του, άκουσε άπό κοντά μιά 
άγρια σαρκαστική, άπαίσια 
φωνή νά τόνε προστάζη : 
« ’Ακίνητος, π α λ η ό γ ε ρ ε  
στήν θέση σου. Κάνε τήν 
τελευταία προσευχή σου...».

'Ο παππά-Θύμιος δέν 
φοβότανε. Τό πνεύμα τό 
Ά γιο  τον ένδυνάμωνε στή 
κάθε δύσκολη στιγμή του... 
μά άνατρίχιασε σύγκορ
μα, άκούγοντας έτούτη, τήν 
γνώριμη φωνή.

«"Υστερα, άργά-άργά, 
γύρισε κατά πίσω του. Καί 
είδε ολόγυρα κάννες όπλων 
νά λάμπουν στον ήλιο, φυ

σεκλίκια κρεμασμένα στις ζώνες, πρόσωπα βρώμικα, άξύριστα, άγριεμένα νά τόνε 
κυττάζουνε δίχως οίκτο... Καί στή μέση όρθιο, μέ τό όπλο καταπάνω του, είδε τον 
Γιάννη, τον προδότη τής Νεκρής...

«'Ο βρουκόλακας»! είπε φωναχτά καί τρομαγμένα τό φτωχό γεροντάκι, κά
νοντας τό σημείο τού Σταυρού, ένώ ό Γιάννης ήρθε πολύ κοντά του καί τού κατάφερε 
ένα δυνατό κ ι’ άπάνθρωπο κτύπημα μέ τον ύποκόπανο τού όπλου του, πού γέμισε 
αίμα στο πρόσωπο τού παππά...

«Άσε,παληόγερε, τούς άφορεσμούς καί τις κατεργαριές καί έτοιμάσου νά άπο- 
θάνης. Σωθήκανε τά καρβέλια σου. Είσαι γραμμένος σ’ αύτοΰνο τον κατάλογο πού 
κρατώ. Κι’ ήρθα νά σέ πάρω μαζί μου».

Ό  γέρος σκουπίζοντας τό αίμα μέ τό ράσο του, τον κύτταξε όλο καλωσύνη.
« ’Αλήθεια λές Γιάννη παιδί μου, γιά μένα ήρθες ; Κι’ έκανες τόσο δρόμο νά

Χαθήτε άπό μπροστά μου παληόσκυλα. Μέ κάνατε 
διάολο σωστό...
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μέ γυρεύης; Νά τό πιστέψου άρά γε ; Μά... άλήθεια θάναι... Έ γώ σέ βάφτισα... άπ6 
τό χέρι σου πρέπει νά σκοτωθώ...».

« ’Άσε γέρο τις μαλαγανιές και τις μουρμούρες. Δεν έφτασα για συζήτηση. 
Διατάχτηκα νά σοϋ πάρω την άθλια ζωή σου. Καί θά τό κάνω. Ά σετα λοιπόν τά 
παρακάλια. Χαμένος κόπος. Καί j/ά γονατίσης ακόμα μπροστά στα πόδια μου δεν θά 
μέ κάνης νά μεταλλάξω γνώμη . . .  ».

«Νά γονατίσω, Γιάννη μου, είπες ; νά γονατίσω μπροστά σέ άνθρωπο ; ποτέ. 
Μονάχα στο Θεό μου μπροστά γονατίζω. ΤΗλθες για νά μέ σκοτώσης. Δέν πειράζει". 
Δέν φταις. Τό λογικό σου έχει σαλέψει καί δέν ξέρεις τί κάνεις. Καλώς ήρθες λοιπόν 
παιδί μου, στο χωριό σου. Νά σέ 
φιλέψω κάτι πρώτα, κ ι’ ύστερα κά
με τό έργο σου. Ποιος ξέρει! ! !  ’Ί 
σως δταν μου πάρης τό κεφάλι νά 
σωθής, νά καταλάβης τί έκανες, νά 
ξαναγίνης άνθρωπος... Δέν φοβά
μαι. Νά μέ κτυπήσης μέ θάρρος.
Δέν φοβάμαι τον θάνατο... Μονάχα 
την άμαρτία φοβάμαι. Δέν θά σέ 
καταραστώ. Ποτέ δέν θά τοκανα.
Μονάχα θά προσεύχουμε στό Θεό 
γιά σένα... Γιατί στά χέρια μου 
μεγάλωσες, Γιάννη παιδί μου. Έ 
γώ σέ βάφτισα, στην άγκαλιά μου 
έπαιζες σάν ήσουνα παιδάκι... Καί 
στό χέρι αύτό πού κρατάς τώρα τό 
ντουφέκι σου, κρατούσες κάποτε τον 
Τίμιο Σταυρό μου. Καί προσευχό
σουνα μέ πίστη. Έ γώ σ’ έμαθα νά 
προσεύχεσαι. Μά τί στά λέω δλα 
αύτά ! ! !  Διαταγή έλαβες. Νά τήν 
έκτελέσης, Γιάννη παιδί μου. Μονάχα μία χάρη σοϋ ζητώ. Νά πάμε μέσα. Μέσα 
στό Ναό. Στην ’ίδια θέση πού σέ βάφτισα. ’Εκεί νά μέ σκοτώσης. Δέν θά 
σοϋ κρατήσω κακία. Θά σέ συγχωρέσω. Ούτε θά σέ άγριοκυττάξω. Θά σοϋ 
χαμογελάσω. Κι’ αύτό τό χαμόγελο πάρτο μαζί σου, Γιάννη παιδί μου, δπου κ ι’ αν 
πας. Θάναι σάν φυλαχτό. Θά σέ φυλάη άπ’ τό βρουκόλακα τοϋ θρύλου. Ά ντε 
παιδί μου, πάμε. Μη σέ χασομεράω άλλο, κ ι’ έχεις ’ίσως κ ι’ άλλες δουλειές. Μονάχα 
σέ παρακαλώ σάν μέ σκοτώσης θάψε με κοντά στην μάννα σου, στην άκρη τοϋ χω
ριού σου...».

'Ένα ελαφρό άεράκι σηκώθηκε ύστερα κ ι’ έκανε τά άγριολούλουδα νά γέρνουν 
σάν νάθελαν νά γονατίσουν... ένα πουλί ήρθε καί κάθισε στό καμπαναριό, δίχως νά 
κελαηδάη... Μονάχα έβλεπε... Γίνηκε στη συνέχεια βαρεία σιωπή... Καί τή διέκοπτε 
μονάχα τό κράξιμο ένός μαύρου πουλιού, πέρα μακρυά στον ορίζοντα...

’Εκείνο πού έγινε κατόπιν δέν τό περίμενε κανείς. Ό  Γιάννης ό προδότης άνέ- 
βηκε κατόπιν στό χαμηλό πεζούλι τοϋ Ναού καί φώναξε στούς άλλους συντρόφους 
του : Χαθήτε άπό μπροστά μου, παληόσκυλα. Μέ κάνετε διάολο σωστό. Μά ήρθε ή 
ώρα νά μιλήση ή καρδιά μου. Έ γώ εδώ γεννήθηκα, έδώ μεγάλωσα, έδώ έγίνηκα 
άνδρας, κ ι’ έδώ θά μείνω. Άντηστε πέστε στούς καπεταναίους σας δτι ό Γιάννης 
γίνηκε καλά, ξαναβρήκε τά λογικά του καί θά πάρη τό ντουφέκι του νά τούς κυνηγήση,
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γιατί ό Γιάννης πιστεύει τώρα καί θέλει νά ζητήση συγχώρεση άπ’ το Θεό του. Παππα
μέ συγχωρής...».

Τά λόγια του όμως διέ
κοψε μια ριπή πολυβόλου 
καί ό Γιάννης σωριάστηκε 
νεκρός, στά πόδια τοϋ παπ
πα, πού έπεσε κ ι’ αύτος ά
ψυχος έπάνω του, σ’ ενα σύμ
πλεγμα πού δεν μπορώ νά σάς 
το περιγράψω...

"Υστερα άπο τρεις μέρες 
κοντά στον τάφο τής γρηάς, 
στήν άκρη τοϋ χωρίου, ά- 
νοίχτηκαν κοντά - κοντά δυο 
λάκκοι... Κι’ έπάνω στον ξύ
λινο σταυρό ό ξένος θά δια- 
βάση : «'Ο Γιάννης γύρισε

Ό  Γιάννη; γύρισε καί πέθανε σάν "Ελληνα;... κα ; ' πέθανε σάν "Ε λληνας μα_

Στις κορυφογραμμές τοϋ ΓΡΑΜΜΟΥ οί ΕΘΝΙΚΕΣ 
ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ συνέτριψαν τον κύριο δγκο των κομ
μουν ιστοσυμμοριτικών δυνάμεων.

Στις 29 Αύγούστου 1949 6 Εθνικός μας Στρατός έξε- 
καθάρισε στο Μπέλες τής Κεντρικής Μακεδονίας, κοντά 
στά Βουλγαρικά σύνορα, τά τελευταία υπολείμματα των 
συμμοριών.

χ ρονο  194 5 -1949
ί δ ωσάν τον τρίτο γύρο γιά νά σκλα- 
μας. ’Αλλά οί ’Εθνικές μας δυνά- 

Ιζοι γιά τή διατήρησι τής έλευθερίας 
>ν ιδανικών τής Φυλής μας. Έ τσ ι, 
τής Εύρώπης άνεσυγκροτοΰντο, ή 
γιά νά απαλλαγή άπό τήν ξενοκί- 

μουνισμοΰ.

ζί μέ τον παππα έτοΰτον τοϋ χωρίου. Ή  μάννα του πρέπει νά τόνε συγχωρέση. 
’Άμποτε νά μείνη ή ιστορία ετούτη, τρανό παράδειγμα γιά όλους...».

Σ. ΠΗΛΟΣ

Α ύ γ ο υ σ το υ



ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τοπωνυμικά των όδών ’Αθηνών κατ’ άλφαβητικήν σειράν
’Αναξίμανδρου.
’Από Λεωφόρον 'Υμηττού 57, στο Παγκράτι.
'Ο ’Αναξίμανδρος, γυιός του Πραξιάδου άπό την Μίλητο, είναι ένας από 

τούς τρεις μεγάλους Μιλησίους φιλοσόφους (Άναξιμένης-Θαλής-’Αναξίμανδρος), 
γεννήθηκε δέ περί τό 611-610 π.Χ. καί πέθανε κατά τό 545 π.Χ.

Αύτός πρώτος ΐσχυρίσθη δτι ό άνθρωπος προέρχεται άπό άλλοειδή ζώα. 
(Νεωτέρα θεωρία τοΰ Λαμάρκ-Δαρβίνου—Μπρύχνερ-Χαΐκελ, περί τοϋ δτι ό άν
θρωπος προήλθε άπό κατώτερα ζώα). Διερεύνησε μέ έπιστημονικό τρόπο, τό πρό
βλημα τής γεννέσεως τοΰ κόσμου. Είναι ό θεμελιωτής τής έπιστημονικής γεωγρα
φίας, τής στηριζομένης επί γεωμετρικής ύποτυπώσεως. Διετύπωσε την περί άπει
ρου όντολογικήν θεωρίαν.

Ά ναξιμένης.
Πάροδος όδοΰ Άμεινίου 15, στή Γούβα.
'Ο Άναξιμένης, τρίτος κατά σειράν Μιλήσιος φιλόσοφος γυιός τοΰ Εόρυ- 

στράτου, γεννήθηκε περί τό 585 π.Χ. πέθανε δέ κατά τό 528-526 π.Χ. 'Ωμίλησε 
γιά τήν περιστροφή τών άστέρωνγύρω άπό τή γή καί καθώρισε δτι δεν θερμαίνουσιν 
ούτοι λόγω τής μεγίστης αυτών άποστάσεως έξ αυτής.

’ Αναπαύσεως.
Άπό τό τέρμα τής όδοΰ Διάκου, στήν Ά γ . Φωτεινή Ίλισσοΰ.
Πήρε τήν ονομασία αυτή επειδή οδηγεί στο τόπο τών νεκρών, καθ’ όσον άνά- 

παυσις ή αίωνία άνάπαυσις, λέγεται στή θρησκευτική γλώσσα, ό θάνατος. Σάν τό
πος άναπαύσεως, νοείται ή μέλλουσα ζωή.

’Αναπήρων Πολέμου.
Πάροδος τής όδοΰ Εύζώνων 5, στον Ευαγγελισμό.
Πήρε τό δνομα τοΰτο, έπειδή διασχίζει τον συνοικισμό άναπήρων άξιωματικών. 

Προς τιμήν λοιπόν εκείνων πού ύπέστησαν σωματικές βλάβες κατόπιν τραυμάτων
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στον πόλεμο, ή άλλου, πάντως κατά τήν στρατιωτικήν των υπηρεσίαν, δόθηκε ή 
άνωτέρω ονομασία, γιά νά φέρνη στή μνήμη μας, τις ΰψιστες υπηρεσίες πού πρόσ- 
φεραν.

Νά πώς ό άνάπηρος ποιητής Πέτρος Μαρκάκης έκφράζει το πόνο τού σα
κάτη:

'Τστερνή πεθυμιά
Σαν ξημερώση κι’ ή στερνή της λύτρωσής μου ήμέρα, 
δεν θέλω μάτια νά βραχούν, γιά μέ καρδιές νά κλάψουν, 
μήτ’ αγιοκέρια νά καούν, ούτε πομπή στο ξόδι.
'Ένα χατήρι σάς ζητώ καί μή μοΰ τ ’ άρνηθήτε, 
το μισερό κουφάρι μου ποθώ νά μοΰ το θάψτε, 
στον ίδιο λάκκο πού ορφανά τα δυό μου πόδια λυώνουν, 
θέλω σαν θ’ άνοιχτή σ’ έμέ ή πόρτα τ ’ άλλου κόσμου, 
στητός νά μπώ ! στητος νά βρώ, στητος καί ν’ άντικρύσω 
τον χάροντα, τον Ρήγα του, καί νά τόνε παλαίψω, 
νά μή μέ δή άνάπηρο καί μέ παραπετάξη.

Νά κ ι’ ένα άλλο δείγμα, γραμμένο άπό τον ταυματία πολέμου Μ. Σιγανό:
Σάν άγαλμα πού οί άγώνες το σμιλέψανε 
ψηλά στή μετοπή τού Παρθενώνα, 
στέκεις ολόρθος μέσ’ στο ήλιοχάραμα,
Δόξα ολοζώντανη τού άγώνα.
Ώ  άνάπηρε—ήρωα—πολεμιστή,
σύμβολο ιερό στά έπινίκια
θάναι, καί στο διάβα της ζωής δπου περνάς
τιμή γιά Σέ, τά δυό σου δεκανίκια.

’Α ναστασίου.
Διασταύρωσις στήν οδό Βασιλείου 34, στοΰ Κυνοσάργους.
'Ο ’Αναστάσιος Γαβριήλ, ένας άπό τούς πιο διακεκριμένους οπλαρχηγούς τών 

’Αθηνών, ήτο ήγούμενος στή μονή Βρανά.
Ά να το λ ίο υ .
Πάροδος της οδού ’Αναγεννήσεως 5, στή Γούβα.
’Οφείλει τήν ονομασία, στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Άνατόλιον, 

ό όποιος καταγόμενος άπό τήν ’Αλεξάνδρειαν, έμενε στον Πατριαρχικό θρόνο άπό 
τό 449—458 μ.Χ. Προΐστατο έπίσης, τής Δ'Οικουμενικής Συνόδου, στή Χαλκηδόνα.

’Α νάφης.
’Από Πατησίων 230, στή πλατεία Κολιάτσου.
Πρόκειται γιά τή γνωστή μικρή νήσο τών Κυκλάδων, ή οποία άπέχει 12 μί-

δης καί άγονη, οί περισσότεροι κάτοικοί της, άποδημοΰν. Σ’ αυτούς τούς-άποδήμους, 
οφείλεται καί ή δημιουγία τού γνωστού συνοικισμού τής Πλάκας τών ’Αθηνών, 
« τ ’ Άναφιώτικα », ό όποιος επί Τουρκοκρατίας, έλέγετο, « Μαΰραι Πέτραι ». 
Ή  ’Ανάφη, παράγει εξαιρετικά άρωματικό καί καθαρό μέλι.

( Συνεχ ίζεται)
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Τό περιοδικόν έκτυποΰται είς τά  Τυπογραφικά Καταστήματα ’Αδελφών Γ. ΡΟΔΗ 
Κεραμεικοΰ 40 — Ά θήνα ι (τη λ . 522-512)



Κάβε Παρασκευή 

"Ωρα 1.30'-2 μ. μ.

Παρακολουθητε τήν Έκττομττή 

τής ’Αστυνομίας Πόλεων άττό 

το Ραδιοφωνικό Σταθμό των 

Ενόπλων Δυνάμεων.


